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Zápisnica z 12. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FF 
Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Dátum konania: 16. 11. 2016 o 13,30 hod 
Miesto konania: 3P1 FF TU v Trnave 
 
Program 12. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FF TU v Trnave 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a tajné hlasovanie o predloženom návrhu externých členov Vedeckej 

rady FF TU 
3. Prerokovanie a tajné hlasovanie o predloženom návrhu na odvolanie členov Vedeckej 

rady FF TU 
4. Edičná rada FF TU 
5. Rôzne 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny k originálu zápisnice 
 
 
AD 1  
Predseda AS FF TU Dr. Peter Žitný otvoril 12. mimoriadne zasadnutie akademického senátu, 
privítal všetkých prítomných senátorov a členov vedenia FFTU vrátane dekana prof. Milana 
Katuninca.  
Predseda AS FF TU navrhol za zapisovateľa Dr. Michala Kutáša, za overovateľa zo 
zamestnaneckej časti Dr.  Luciu Novákovú, a za overovateľa zo študentskej časti senátora 
Mgr. Michala Kohúta. Všetci navrhnutí súhlasili a senát ich schválil nasledovným počtom 
hlasov: 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Dr. Michal Kutáš - zapisovateľ 10 0 1 
Dr. Lucia Nováková – overovateľ 10 0 1 
Mgr. Michal Kohút – overovateľ 10 0 1 
 
Uznesenie 1/1/12: AS FF TU schválil Dr. Michala Kutáša za zapisovateľa zápisnice z 12. 
zasadnutia AS FF TU. 
 
Uznesenie 2/1/12: AS FF TU schválil Dr. Luciu Novákovú za overovateľa zápisnice z 12. 
zasadnutia AS FF TU za pedagogickú časť AS FF TU.  
 
Uznesenie 3/1/12: AS FF TU schválil Mgr. Michala Kohúta za overovateľa zápisnice z 12. 
zasadnutia AS FF TU za študentskú časť AS FF TU. 
 
Predseda AS FF TU navrhol prehodiť body 2. a 3. programu 12. zasadnutia senátu. Táto 
zmena bola schválená počtom hlasov: 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Prehodenie 2. a 3. bodu programu 12. zasadnutia 
AS FF TU 

11 0 0 
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Uznesenie 4/1/12: AS FF TU schválil nasledovný zmenený program pre 12. zasadnutie: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a tajné hlasovanie o predloženom návrhu na odvolanie členov Vedeckej 

rady FF TU 
3. Prerokovanie a tajné hlasovanie o predloženom návrhu externých členov Vedeckej 

rady FF TU 
4. Edičná rada FF TU 
5. Rôzne 

 
AD 2 
 
Predseda AS FF TU navrhol do komisie pre tajnú voľbu k odvolávaniu členov vedeckej rady 
FF TU, rovnako ako pre schvaľovaniu nových externých členov vedeckej rady FF TU, ako 
predsedníčku komisie Dr. Luciu Novákovú, ako člena za zamestnaneckú časť Dr. Petra 
Labanca, a ako člena za študentskú časť Bc. Petra Chlepka. Všetci navrhnutí s návrhom 
súhlasili a senát ich členstvo v komisii schválil nasledovným počtom hlasov: 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Dr. Lucia Nováková - predsedníčka volebnej 
komisie 

10 0 1 

Dr. Peter Labanc - člen komisie 10 0 1 
Bc. Peter Chlepko - člen komisie 10 0 1 
 
Uznesenie 1/2/12: AS FF TU schválil Dr. Luciu Novákovú za predsedníčku volebnej komisie 
pre tajné hlasovanie o odvolávaní členov vedeckej rady FF TU a  voľbe externých členov 
vedeckej rady FF TU. 
 
Uznesenie 2/2/12: AS FF TU schválil Dr. Petra Labanca za člena volebnej komisie pre tajné 
hlasovanie o odvolávaní členov vedeckej rady FF TU a  voľbe externých členov vedeckej 
rady FF TU. 
 
Uznesenie 3/2/12: AS FF TU schválil Bc. Petra Chlepka za člena volebnej komisie pre tajné 
hlasovanie o odvolávaní členov vedeckej rady FF TU a  voľbe externých členov vedeckej 
rady FF TU. 
 
Predseda AS FF TU informoval členov senátu o rokovaní v akademickom senáte Trnavskej 
univerzity. Informácia sa týkala schvaľovania zmeny v študijnom poriadku FF TU, ktorá sa 
týkala článku 17 odsekov 3 a 4. Senát TU schválil nový študijný poriadok FF TU s jednou 
zmenou: nové znenie študijného poriadku v čl. 17. ods. 3 a 4. bolo rozšírené o špecifikáciu, že 
sa týka dennej formy štúdia. Dôvodom bolo to, že počty kreditov požadované pre dané etapy 
štúdia musia byť pre externé štúdium zvolené inak ako pre denné štúdium, kvôli odlišnej 
dĺžke oboch foriem štúdia a kvôli odlišnému rozloženiu predmetov v oboch formách štúdia na 
jednotlivé roky štúdia. Nové znenie pre externé štúdium bude treba doriešiť v budúcnosti 
 
Predseda senátu navrhol rozpravu k týmto informáciám presunúť do 5. bodu programu, aby 
senát mohol pristúpiť k hlasovaniu o odvolávaní členov vedeckej rady a voľbe externých 
členov vedeckej rady. Senát hlasoval nasledovne: 
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Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Zaradenie diskusie k informáciám z 
akademického senátu TU do 5. bodu programu - 
Rôzne 

11 0 0 

 
Uznesenie 4/2/12: AS FF TU schválil zaradenie diskusie k informáciám z akademického 
senátu TU do 5. bodu programu 12. zasadnutia AS FF TU. 
 
Predseda senátu udelil slovo dekanovi FF TU prof. Milanovi Katunincovi, ktorý uviedol body 
programu 2. a 3. a zdôvodnil svoj návrh na schválenie odvolania niektorých členov vedeckej 
rady FF TU a na doplnenie externých členov FF TU. Doc. Dufferová položila otázku o počte 
členov vedeckej rady. Dekan odpovedal, že ich môže byť až 30. Dr. Peter Žitný sa spýtal, 
prečo medzi navrhovanými kandidátmi na externých členov VR nefiguruje prof. Škoviera. 
Dekan odpovedal, že nechce situáciu príliš rozoberať, ale že dôvod súvisí so zdravotným 
stavom prof. Škovieru a možnosťou zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Dr. Nováková 
položila otázku týkajúcu sa odvolávania členov vedeckej rady. Pýtala sa, či sa všetkým 
členom VR, ktorí boli navrhovaní na odvolanie, končí štvorročné funkčné obdobie vo VR. 
Dekan odpovedal, že v daných prípadoch nebolo vo vymenúvacích dekrétoch uvedené, 
dokedy trvá členstvo daného člena vo vedeckej rade. Podľa zákona o vysokých školách by 
malo byť členstvo vo VR na 4 roky, a preto je potrebné ukončiť členstvo tým členom senátu, 
u ktorých bolo tak navrhované v predkladaných návrhoch.  
 
Následne senátori pristúpili k tajnému hlasovaniu o predloženom návrhu na odvolanie členov 
Vedeckej rady FF TU, ktoré sa konalo iba za prítomnosti senátorov AS FF TU. Po jeho 
vykonaní volebná komisia vyhodnotila výsledky. Odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, z 
čoho platných lístkov bolo 11, neplatných 0. 
Výsledky hlasovania zobrazuje nasledovná tabuľka: 
 
Výsledky hlasovania: 
 Za Proti 

prof. Mária Kohútová 11 0 
prof. Ján Letz 11 0 
prof. Richard Marsina 11 0 
doc. Ladislav Tkáčik 11 0 
prof. Daniel Škoviera 11 0 
 
Predsedníčka komisie Dr. Nováková informovala senát o výsledkoch hlasovania. Týmto 
hlasovaním sa prijali nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie 5/2/12: AS FF TU odvolal v tajnom hlasovaní prof. Máriu Kohútovú z vedeckej 
rady FF TU. 
 
Uznesenie 6/2/12: AS FF TU odvolal v tajnom hlasovaní prof. Jána Letza z vedeckej rady FF 
TU. 
 
Uznesenie 7/2/12: AS FF TU odvolal v tajnom hlasovaní prof. Richarda Marsinu z vedeckej 
rady FF TU. 
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Uznesenie 8/2/12: AS FF TU odvolal v tajnom hlasovaní doc. Ladislava Tkáčika z vedeckej 
rady FF TU. 
 
Uznesenie 9/2/12: AS FF TU odvolal v tajnom hlasovaní prof. Daniela Škovieru z vedeckej 
rady FF TU. 
 
Následne predsedníčka komisie Dr. Nováková informovala o výsledkoch hlasovania aj 
prítomné vedenie fakulty. 
 
AD 3 
Predseda AS FF TU otvoril diskusiu k 3. bodu programu. Doc. Dufferová položila otázku, 
z akých univerzít alebo pracovísk sú navrhovaní externí členovia vedeckej rady. Dekan 
odpovedal, že prof. E. Gajdošová  pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a vo vedeckej rade 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Prof. J. Baďurík je členom vedeckej rady TU, 
prof. R. Tóth pôsobil na katedre politológie. Dekan dodal, že schválením týchto nových 
členov vedeckej rady sa počet členov dostane na 30, externých členov bude 8. 
 
Komisia pre tajnú voľbu pripravila hlasovanie. Hlasovanie sa odohralo iba za prítomnosti 
senátorov AS FF TU. Po jeho vykonaní komisia vyhodnotila výsledky a predsedníčka 
komisie Dr. Nováková ich vyhlásila: Odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov, z čoho 
platných lístkov bolo 11, neplatných 0. 
 
Výsledky hlasovania: 
 Za Proti 

prof. Jozef Baďurík 11 0 
prof. Rastislav Tóth 11 0 
prof. Eva Gajdošová 11 0 
 
Následne predsedníčka komisie informovala o výsledkoch hlasovania aj prítomných členov 
vedenia. Hlasovaním sa prijali nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie 1/3/12: AS FF TU zvolil v tajnom hlasovaní prof. Jozefa Baďuríka za externého 
člena vedeckej rady FF TU. 
 
Uznesenie 2/3/12: AS FF TU zvolil v tajnom hlasovaní prof. Rastislava Tótha za externého 
člena vedeckej rady FF TU. 
 
Uznesenie 3/3/12: AS FF TU zvolil v tajnom hlasovaní prof. Evu Gajdošovú za externého 
člena vedeckej rady FF TU. 
 
AD 4 
Predseda AS FF TU vyzval členov vedenia, aby informovali senátorov k 4. bodu programu. 
Doc. Zuzana Lopatková oboznámila senátorov so stavom Edičnej rady a procesom jej 
kreovania. Predsedníčkou rady bude ona, čo sa týka členstva, oslovila doc. Tkáčika z Katedry 
filozofie a Dr. Mareka Mathiasa. Senátorov ďalej informovala, že začiatkom decembra si 
členovia edičnej rady prevezmú dekréty o vymenovaní a bude sa tiež konať rokovanie rady. 
Dr. Žitný v diskusii položil otázku, aká bola situácia ohľadom edičnej rady v minulosti. Doc. 
Lopatková odpovedala, že edičná rada existovala a bola zastrešovaná doc. Tkáčikom. 
Členkou bola aj Doc. E. Juríková.  
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Dekan sa ešte vrátil k téme vedeckej rady a vyjadril svoj záujem, aby bol senát informovaný 
o jej činnosti. Spomenul, že sa pripraví nový rokovací poriadok pre VR a že by bolo dobré, 
keby bol konzultovaný aj so senátormi.  
Vedenie fakulty ešte informovalo senátorov o kreovaní etickej rady. Mala by v nej byť 
prorektorka TU Dr. Viera Peterková a za FF TU Dr. Peter Rusnák. Predseda senátu sa 
poďakoval vedeniu fakulty aj senátorom za vzájomnú spoluprácu. Dr. Kutáš položil kvôli 
ujasneniu pre písanie zápisnice doplňujúcu otázku ohľadom vyššie spomínaného rokovacieho 
poriadku. Pýtal sa, či ide o rokovací poriadok edičnej rady. Dekan odpovedal, že v tomto 
prípade išlo o rokovací poriadok vedeckej rady. Dr. Nováková položila otázku, na akú dlhú 
dobu je členstvo ako v edičnej, tak aj etickej rade. Odpoveď vedenia znela, že členstvo 
v edičnej rade je viazané na vedenie fakulty a trvá 4 roky, zatiaľ čo v prípade etickej rady 
dĺžka členstva nie je určená.  
 
AD 5 
Predseda AS FF TU  sa v bode 5. programu ešte vrátil k vyššie diskutovanej otázke 
schválenia zmien v študijnom poriadku FF TU akademickým senátom TU a konštatoval, že 
bude treba ešte doriešiť zmenu vzťahujúcu sa na externé štúdium analogickú k tej, aká bola 
prijatá pre štúdium denné. Dekan poznamenal, že by bolo korektné, aby táto zmena prešla cez 
akademický senát FF TU. Na záver sa predseda AS FF TU poďakoval všetkým prítomným 
a ukončil 12. mimoriadne zasadanie AS FF TU.  
 
V Trnave 16. 11. 2016 
 
 
Zapísal:          Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. 
 
Schválil: PhDr. Peter Žitný, PhD.  
 predseda AS FF TU 
 
 
 
Overili:  
 
Mgr. Lucia Nováková, PhD. 
 
Mgr. Michal Kohút 

 
Prílohy 
 
Príloha č. 1 
 
Prezenčná listina z 12. zasadnutia AS FF TU 
 
 


