
Zápisnica z X. riadneho zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 

Dátum konania: 18. mája 2016, 13:30 hod. 
Miesto konania: rokovacia sieň FF Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 3P1) 
 
Program zasadnutia AS FF TU v Trnave 
 

1. Otvorenie 
2. Prezentácie jednotlivých navrhnutých kandidátov na dekana a diskusie k nim 
3. Tajná voľba kandidáta na dekana 
4. Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania - akreditácia Mgr. stupňa  

sociológie 
5. Prerokovanie a hlasovanie o Výročnej správe FF TU v Trnave za rok 2015 
6. Prerokovanie a hlasovanie o novele platného Študijného poriadku FF TU v Trnave 
7. Rôzne 

 
 
Ad bod 1 
Otvorenie. 
 
Predseda AS FF TU v Trnave PhDr. Peter Žitný, PhD. privítal senátorov, vedenie FF TU 
v Trnave (menovite p. dekanku prof. Dobrotkovú, prodekana prof. Zervana, prodekana doc. 
Tkáčika a tajomníčku FF Ing. Matejovú), prítomných členov akademickej obce a otvoril X. 
riadne zasadnutie AS FF TU v Trnave. Následne navrhol za zapisovateľku doc. Lopatkovú, 
a za overovateľov zápisnice za zamestnaneckú časť dr. Michala Kutáša, za študentskú časť 
Bc. Jozefa Trnku.  
 
Hlasovanie za zapisovateľku X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave 
 Za  Proti Zdržal sa 
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. 14 0 1 
 
Uznesenie 1/1/10 
Senátori schválili za zapisovateľku senátorku doc. Lopatkovú. 
 
Hlasovanie za overovateľa zápisnice za zamestnaneckú časť 
 Za  Proti Zdržal sa 
Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. 14 0 1 
 
Uznesenie 1/2/10 
Senátori schválili za overovateľa zápisnice za zamestnaneckú časť senátora Mgr. Ing. Michala 
Kutáša, PhD. 
 
Hlasovanie za overovateľa zápisnice za študentskú časť 
 Za  Proti Zdržal sa 
Bc. Jozef Trnka 15 0 0 
 
Uznesenie 1/3/10 
Senátori schválili za overovateľa zápisnice za študentskú časť senátora Bc. Jozefa Trnku. 



 
Po voľbe zapisovateľa a overovateľov zápisnice predseda AS FF TU v Trnave navrhol 
hlasovať za program X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave. Následne senátori 
odhlasovali program X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave v tomto pomere: 
 
Hlasovanie za program 
 Za  Proti Zdržal sa 
Hlasovanie za program 15 0 0 
 
Uznesenie 1/4/10 
Senátori schválili program rokovania X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave.  
 
Ad Bod 2 
Prezentácie jednotlivých navrhnutých kandidátov na dekana a diskusie k nim 
 
Predseda AS dr. Žitný informoval, že bola schválená na ostatnom zasadnutí AS trojčlenná 
volebná komisia a prítomným ozrejmil podmienky a priebeh voľby dekana. Spomenul, že sú 
dvaja kandidáti na funkciu dekana, ako aj fakt, že voľba je tajná.  Predseda AS odovzdal 
slovo predsedníčke volebnej komisie doc. Dufferovej, aby informovala prítomných  
o priebehu prijatia návrhov na kandidátov. Predsedníčka volebnej komisie informovala, že 
volebnej komisii boli doručené dva návrhy do stanoveného termínu 10. mája 2016, a to návrh 
kandidáta prof. Katuninca a návrh kandidáta doc. Tkáčika. Členovia volebnej komisie sa 
podľa slov jej predsedníčky stretli a preštudovali si všetky potrebné materiály. Predsedníčka 
volebnej komisie skonštatovala, že návrhy obsahovali všetky náležitosti a prečítala písomné 
znenie oboch návrhov kandidátov. 
Následne predseda AS otvoril diskusiu ohľadom ústneho odôvodnenia kandidátov. Do 
diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda AS ďalej uviedol ďalší postup, a to, že nasledujú 
prezentácie oboch kandidátov na funkciu dekana; predsedníčka volebnej komisie mala 
rozhodnúť žrebom, ktorý kandidát sa bude prezentovať ako prvý. Druhý kandidát sa v tom 
čase vzdiali z rokovacej miestnosti. Ako prvý bol vyžrebovaný kandidát prof. Katuninec. Jeho 
prezentácia bola rozdelená do niekoľkých bodov. V prvom rade upozornil na oblasť 
vzdelávania, ďalej na oblasť vedy a výskumu, oblasť spolupráce s partnerskými inštitúciami 
na Slovensku i v zahraničí, (podpora mobility, medzinárodnej spolupráce), oblasť spolupráce 
s ostatnými fakultami TU (vrátane participácie na riadení TU), oblasť rozvoja fakulty 
(skvalitňovanie podmienok na štúdium, vedecko-výskumnú činnosť, transparentné pravidlá 
pre rozdeľovanie finančných prostriedkov). Po predstavení svojho volebného programu 
predseda AS otvoril verejnú diskusiu. Dr. Kišoňová položila otázku, aké konkrétne kroky 
mieni vo funkcii dekana prof. Katuninec podniknúť na získavanie študentov. Prof. Katuninec 
uviedol, že sú viaceré možnosti, napr. mini-Erasmus, či propagácia na stredných školách. 
Ďalej otázka dr. Novákovej smerovala k finančným reformám na fakulte. Prof. Katuninec 
uviedol, že konkrétne sa zatiaľ nemôže vyjadriť, keďže nepozná stav financií na FF. Prof. 
Zervan poďakoval kandidátovi za prezentáciu a položil otázku, ako si predstavuje 
autonómnosť katedier, ako aj celej FF. Prof. Katuninec uviedol, že má úctu k jednotlivým 
katedrám a vyžaduje si to širší priestor v rámci vnútornej komunikácie. Zdôraznil, že právnu 
subjektivitu má len celá univerzita, a základom je ísť cez rozpočet TU, preto veda a výskum 
musia patriť k priorite. Zástupca študentskej časti senátu, Mgr. A. Lančarič položil otázku, 
aký má kandidát postoj k zlučovaniu TU s UCM. Prof. Katuninec uviedol, že s niektorými 
pedagógmi na UCM má dobré vzťahy, a snaží sa s nimi vychádzať partnersky, ale uviedol, že 
nikto nevie, čo sa stane v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Ing. Matejová v diskusii 
upresnila financovanie vedy a výskumu. Bc. J. Trnka položil kandidátovi otázku v súvislosti 



so spoluprácou s mestom Trnava, resp. primátorom. Na to prof. Katuninec uviedol, že je 
v kontakte s predstaviteľmi mesta a že v tejto spolupráci možno angažovať aj študentov, aj 
v rámci Študentskej rady. Dr. J. Kordoš uviedol, že chýbajú jazyky v študijných  programoch, 
a tiež položil otázku, akú má kandidát predstavu o nových študijných programoch. Kandidát 
uviedol, že táto otázka je finančne veľmi náročná, keďže treba zaplatiť docentov a profesorov 
ako garantov týchto študijných programov. Doc. E. Juríková sa kandidáta opýtala, aký je jeho 
postoj k spoločným študijným programom viacerých fakúlt TU, na čo kandidát uviedol, že je 
naklonený ich podpore. Keďže neboli ďalšie otázky, predseda AS ukončil diskusiu, a poprosil 
kandidáta prof. Katuninca, aby sa vzdialil z rokovacej miestnosti.  
Ako druhý sa prezentoval kandidát doc. L. Tkáčik. Vo svojej prezentácii uviedol dva 
základné body – svoju víziu o ďalšom rozvoji fakulty a prehľad vecí, ktoré už na fakulte vo 
funkcii prodekana v uplynulých rokoch urobil. Zdôraznil finančné skvalitnenie fakulty, rozvoj 
FF najmä v zmysle nárastu čerpania mzdových prostriedkov. Uviedol tiež, že za jeho 
pôsobenia vo funkcii prodekana rozpočet FF odrážal mzdové potreby katedier. K svojim 
ďalším úspechom zaradil implementáciu Mais-u, pripravené spisy k akreditácii, prípravu 
a realizáciu EŠF projektov, zvýšený počet doktorandov na FF, technické dovybavenie 
budovy, založenie tradície Dies doctoralis, pomoc pri príprave a podporu študentských 
konferencií, študentské a pedagogické mobility, rozvoj medzinárodnej spolupráce. Zdôraznil 
tiež svoj prínos v edičnej činnosti v rámci fakulty, ktorej sa venoval v rokoch 2008 až 2016. 
Ako dôležité úlohy vo funkcii dekana kandidát videl vo finančnej stabilizácii FF, hájení jej 
záujmov voči rektorátu, získavaní zahraničných projektov. Ďalej sa pokúsi vnútorne 
stabilizovať FF vedecky aj personálne, eliminovať administratívnu záťaž, otvoriť dekanát 
študentom aj pedagógom, čeliť deštrukcii klasického vzdelania a tiež čeliť snahám zlúčenia 
s UCM. Po prezentácii kandidáta otvoril predseda AS diskusiu. V rámci nej ako prvá 
vystúpila dr. Nováková s otázkou, či sa v posledných rokoch znížil celkový počet 
zamestnancov FF. Kandidát doc. Tkáčik uviedol, že zo strany rektorátu bola FF nútená 
k racionalizácii finančných (aj mzdových) prostriedkov. Doc. Hrnčiarik sa opýtal ohľadom 
plánovania finančných prostriedkov, ako si kandidát predstavuje zabezpečenie financovania 
troch nových študijných programov do budúcna. Doc. Mitášová pripomenula, že diskusia pri 
druhom kandidátovi na funkciu dekana vyznieva ako „súdny tribunál“ predchádzajúceho 
vedenia a vyzvala prítomných, aby bola vecnejšia. Kandidátovi doc. Tkáčikovi položila 
otázku v súvislosti s klasickou univerzitou a vzdelaním. Študent Bc. J. Trnka položil 
kandidátovi otázku, či sa vzdelávanie na FF nedá viac prepojiť s tretím sektorom, s praxou 
(galérie, múzeá, archívy). Doc. Tkáčik uviedol, že vidí priestor aj na takýto druh spolupráce. 
Na otázku dr. Novákovej ohľadom subsidiarity kandidát doc. Tkáčik uviedol, že vedúci 
katedier najlepšie vedia, ako pracujú jednotliví zamestnanci. Keďže neboli ďalšie otázky, 
predseda AS ukončil diskusiu, poďakoval prítomným hosťom za účasť na zasadnutí senátu 
a požiadal členov akademickej obce, aby sa pred zahájením tajnej voľby vzdialili z rokovacej 
miestnosti. Senátorom predseda AS oznámil, že nasledovať bude 10-minútová prestávka, po 
ktorej pristúpia k tajnej voľbe dekana.  
 
Ad bod 3 
Tajná voľba kandidáta na dekana 
 
Po skončení prestávky sa senátori zišli v miestnosti, kde pristúpili k tajnej voľbe dekana FF 
TU v Trnave. Predsedníčka volebnej komisie doc. Dufferová oboznámila prítomných 
s priebehom volieb a s formou samotného hlasovacieho lístka. Uviedla, že voliť sa bude za 
plentou, a každému oproti podpisu rozdala hlasovacie lístky; bolo rozdaných celkove 15 
hlasovacích lístkov. Následne prebehla tajná voľba. Voľby boli ukončené cca o 16.55 hodine. 



Po sčítaní hlasov predsedníčka volebnej komisie, senátorka doc. Dufferová oznámila 
senátorom výsledky tajného hlasovania.  
 
Výsledky tajného hlasovania na funkciu dekana FF TU v Trnave 
Navrhovaný kandidát na dekana FF 
TU 

Za Proti Neplatný 

Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.   9 0 0 
Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, 
PhD. 

6 0 0 

 
Uznesenie 3/1/10 
Na základe výsledkov tajného hlasovania bol senátormi za nového dekana Filozofickej 
fakulty TU v Trnave zvolený prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. 
 
Ďalej pokračovalo zasadnutie AS FF TU v Trnave podľa schváleného programu zasadnutia. 
Keďže po tajnej voľbe dekana rokovanie kvôli pracovným povinnostiam opustil dr. Kutáš 
(cca o 17.05 hod.), predseda AS navrhol zvoliť ďalšieho overovateľa zápisnice z X. riadneho 
zasadnutia AS FF TU, a to dr. Novákovú, ktorá s návrhom súhlasila. Spolu s dr. Kutášom 
opustili rokovanie aj ďalší dvaja senátori, ale predseda AS skonštatoval, že AS je naďalej 
uznášaniaschopný.  
 
Hlasovanie za ďalšiu overovateľku zápisnice za zamestnaneckú časť 
 Za  Proti Zdržal sa 
Mgr. Lucia Nováková, PhD. 11 0 1 
 
Uznesenie 3/2/10 
Senátori schválili za ďalšiu overovateľku zápisnice senátorku dr. Novákovú. 
 
Ad bod 4 
Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania - akreditácia Mgr. stupňa 
Sociológie 
 
K nasledujúcemu bodu programu predseda AS informoval senátorov, že v rámci 
korešpondenčného hlasovania hlasovali všetci členovia AS FF TU, a všetci súhlasili 
s akreditáciou Mgr. stupňa sociológie. 
Následne predseda AS FF TU vyzval senátorov k potvrdeniu elektronického hlasovania. 
 
Potvrdenie elektronického hlasovania 
 Za  Proti Zdržal sa 
Potvrdenie elektronického hlasovania 12 0 0 
 
Uznesenie 4/1/10 
Senátori počtom 12 hlasov potvrdili elektronické hlasovanie. 
 
Ad bod 5 
Prerokovanie a hlasovanie o Výročnej správe FF TU v Trnave za rok 2015 
 
Ďalším bodom rokovania X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave bolo prerokovanie 
a hlasovanie o Výročnej správe FF TU v Trnave za rok 2015. Senátori materiály k výročnej 
správe dostali mailom na preštudovanie v dostatočnom časovom predstihu. V rámci diskusie 



k výročnej správe vystúpil študent Bc. Ľ. Šotník, ktorý uviedol, že v správe chýbajú 
študentom tituly bakalára. Na stranách 24 a 28 tiež podľa jeho slov chýbalo členstvo v AS FF 
TU. Pani dekanka uviedla, že tituly chýbajú aj na webovej stránke AS FF TU, odkiaľ boli 
údaje použité. Predseda AS FF TU prisľúbil, že údaje na webovej stránke opraví. Doc. 
Dufferová uviedla, že niektoré údaje ešte pošle na doplnenie prodekanovi doc. Tkáčikovi. 
Mgr. A. Lančarič uviedol, že v správe chýba údaj o jeho výskumnom pobyte. Keďže v rámci 
diskusie neodzneli žiadne ďalšie otázky a pripomienky, predseda AS FF TU vyzval 
prítomných senátorov k hlasovaniu.  
 
 Hlasovanie za schválenie Výročnej správy FF TU v Trnave za rok 2015 
 Za  Proti Zdržal sa 
Hlasovanie za schválenie Výročnej správy FF 
TU v Trnave za rok 2015 

12 0 0 

 
Uznesenie 5/1/10 
Na základe výsledkov hlasovania senátori schválili Výročnú správu FF TU v Trnave za rok 
2015. 
 
Ad bod 6 
Prerokovanie a hlasovanie o novele platného Študijného poriadku FF TU v Trnave 
 
Posledným bodom programu X. riadneho zasadnutia AS FF TU v Trnave bolo prerokovanie 
a hlasovanie o novele platného Študijného poriadku FF TU v Trnave. Doc. Dufferová sa 
spýtala prodekana doc. Tkáčika, v čom vidí výhody navrhovaných zmien. Prodekan uviedol,  
že posúvajú prvú kontrolu získania minimálneho počtu kreditov, ktoré sú potrebné pre  
pokračovanie v štúdiu z konca prvého semestra na záver prvého roka štúdia. Keďže k novele 
neboli žiadne ďalšie otázky a nikto nevystúpil v rámci diskusie, ktorú otvoril predseda AS, 
pristúpili senátori k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie za schválenie novely platného Študijného poriadku FF TU v Trnave 
 Za  Proti Zdržal sa 
Hlasovanie za schválenie novely platného 
Študijného poriadku FF TU v Trnave 

10 1 1 

 
Uznesenie 6/1/10 
Na základe výsledkov hlasovania senátori schválili novelu platného Študijného poriadku FF 
TU v Trnave.  
Následne rokovanie opustila pani dekanka FF, prof. Dobrotková a členovia vedenia FF. Ešte 
predtým jej predseda AS poďakoval za vedenie FF a najmä spoluprácu s AS FF TU. P. 
dekanka sa s predsedom AS aj ostatnými senátormi rozlúčila s tým, že poďakovala za 
spoluprácu a uviedla, že je to zrejme do skončenia funkčného obdobia jej posledná návšteva 
na zasadnutí AS.  
 
Ad bod 7 
Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne odznela informácia, že končí senátorský mandát trom študentom, a to 
Bc. F. Petrovičovi, Bc. J. Trnkovi a Mgr. A. Lančaričovi. Predseda AS uviedol, že na základe 
tejto informácie senát čakajú doplňujúce voľby do študentskej časti AS. Zároveň uviedol, že 
zostavenie volebnej komisie možno vyriešiť aj korešpondenčným hlasovaním. 



 
Na záver rokovania poďakoval predseda AS FF TU v Trnave PhDr. Peter Žitný, PhD. 
prítomným senátorom za účasť na rokovaní. 
 
 
V Trnave, 18. mája 2016 
 
PhDr. Peter Žitný, PhD.                                             Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD.                                            
predseda AS FF TU v Trnave  overovateľ zápisnice za zamestnaneckú 

časť AS FF TU v Trnave 
                                                                                    
                                                                                   Mgr. Lucia Nováková, PhD. 
                                                                                   overovateľka zápisnice za zamestnaneckú 

časť AS FF TU v Trnave 
 
 
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.   Bc. Jozef Trnka 
zapisovateľka       overovateľ zápisnice za študentskú časť 

AS FF TU v Trnave 


