
Zápisnica z 8. riadneho zasadania Akademického senátu 
FF Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Dátum konania: 2. 12. 2015 od 13,30 hod 
Miesto konania: 3P1 FF TU v Trnave 
 
Program 8. riadneho zasadania Akademického senátu FF TU v Trnave 
 
1. Otvorenie  
2. Predstavenie jednotlivých kandidátov do Rady vysokých škôl SR  
3. Rozprava o kandidátoch do Rady vysokých škôl SR  
4. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl SR za Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity  
5. Rôzne  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k originálu zápisnice 
 
AD 1.  
Predseda AS FF TU PhDr. Peter Žitný, PhD. otvoril 8. zasadanie senátu a privítal všetkých 
prítomných. Vyzval senát, aby verejným hlasovaním, aklamačne zvolil zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku predseda senátu navrhol doc. Ing. arch. Moniku 
Mitášovú, PhD., za overovateľku zo zamestnaneckej časti Mgr. Luciu Novákovú, PhD. a za 
študentskú časť Martinu Kalvinovú. Všetky tri navrhované senátorky boli odsúhlasené 
hlasovaním (viď nasledujúca tabuľka). Jednohlasne bol odsúhlasený Program 8. riadneho 
zasadania AS FF TU.  
 
Hlasovanie: 

 Za Proti Zdržal 
sa 

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, 
PhD – zapisovateľka 

11 0 1 

Mgr. Lucia Nováková, PhD – 
overovateľka 

11 0 1 

Martina Kalvinová – overovateľka 11 0 1 
 
Uznesenie 1/1/8: AS FF TU schválil doc. Ing. arch. Moniku Mitášovú, PhD. za zapisovateľku 
zápisnice z 8. zasadania AS FF TU. 
 
Uznesenie 2/1/8: AS FF TU schválil Mgr. Luciu Novákovú, PhD. za overovateľku zápisnice 
z 8. zasadania AS FF TU za pedagogickú časť AS FF TU.  
 
Uznesenie 3/1/8: AS FF TU schválil Martinu Kalvinovú za overovateľku zápisnice z 8. 
zasadania AS FF TU za študentskú časť AS FF TU. 
 
AD 2. a 3. 
Predseda senátu vyzval aby sa postupne predstavili obaja kandidáti na zástupcu FF TU v Rade 
vysokých škôl SR. Najskôr doc. Naništová hovorila o skúsenostiach s jej pôsobením na 
fakulte aj v RVŠ SR. Podrobne sa venovala informácii o iniciatíve „Za živé univerzity“. 
Odpovedala na otázky senátoriek a senátorov: kde vidí priestor svojej činnosti v rade, aká je 
úloha RVŠ SR smerom k takým iniciatívam ako je zmienená iniciatíva „Za živé univerzity“ 
a smerom k etickým otázkam akademického vzdelávania. Kandidátka doc. PhDr. Eva 



Naništová, CSc v otázke akreditačných kritérií zdôraznila potrebu brať do úvahy najmä 
kvalitatívne, nie len kvantitatívne kritériá, uplatnenie absolventov v praxi a prepojenie 
akademického prostredia s praxou. Ďalej hovorila o potrebe ďalšej špecifikácie akreditačných 
kritérií v exaktných a v humanitných vedách.  

Kandidát Dr. Phil. Erik Hrnčiarik sa predstavil a sformuloval svoje stanoviská 
k položeným a diskutovaným otázkam. Hovoril o potrebe presadiť vopred záväzné kritériá 
akrediátcie aj o tom, že kritérá majú byť lepšie špecifikované s ohľadom na potreby 
jednotlivých učebných odborov. Nasledovala diskusia s kandidátmi najmä o súčasnej 
špecifikácii kritérii v akreditácii jednotlivých odborov aj o miere, v akej akreditáciu 
ovplyvňujú výsledky doktorandského štúdia pri zmene spôsobu jeho financovania. Dr. 
Hrnčiarik odpovedal na otázky senátorov a senátoriek týkajúce sa spolupráce zástupcu RVŠ 
SR so Študentskou radou v tom zmysle, že je aj vecou iniciatívy zo strany Študentskej rady. 
Na otázku ako zamedziť lobbingu jednotlivých univerzít a zástupcov jednotlivých odborov 
v RVŠ SR reagoval tak, že rada má odporúčací charakter a lobbing, aj ten akademický, je 
súčasťou spoločnosti.  

Na otázku či by sa kandidáti zapojili do iniciatívy „Za živé univerzity“ 
odpovedala doc. Naništová návrhom spojiť sily, ale do iniciatívy majú vstupovať zrejme iní 
než zástupcovia FF TU v RVŠ SR a Dr. Hrnčiarik podmienil prípadné vstúpenie do tejto 
iniciatívy tým, či ona sama sa bude otvárať a rozširovať. Na záver obaja kandidáti hovorili 
o svojich skúsenostiach s doterajšou prácou pre fakultu, Dr. Hrnčiarik s pôsobením v AS FF 
TU a v Rade univerzity a doc. Naništová vo vedení FF TU aj v Rade dekanov. Predstavenie 
kandidátov a diskusia sa skončili o 14:29. Kandidáti opustili rokovanie senátu.  

Nasledovala krátka rozprava senátu, ktorá skončila o 14:45.     
 
AD 4. 
Predseda AS FF TU vyzval senát, aby tajnou voľbou vybral z predstavených kandidátov 
zástupcu FF TU v RVŠ SR. Následne navrhol volebnú komisiu pre voľbu zástupcu FF TU 
v RVŠ SR. Za predsedu komisie navrhol doc. ThDr. Alžbetu Dufferovú, PhD., za člena 
komisie zo zamestnaneckej časti Mgr. Renátu Kišoňovú, PhD. a za študentskú časť senátora 
Ľubomíra Šottníka.  
 
Hlasovanie: 

 Za Proti Zdržal 
sa 

doc. ThDr. Alžbeta Dufferová, PhD. – 
predsedkyňa komisie 

11 0 1 

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.. - členka 
komisie za zamestnaneckú časť 

11 0 1 

Ľubomír Šottník - člen komisie za 
študentskú časť 

11 0 1 

 
Uznesenie 1/4/8: AS FF TU schválil doc. Dufferovú za predsedníčku volebnej komisie pre 
voľbu zástupcu FF TU v RVŠ SR. 
 
Uznesenie 2/4/8: AS FF TU schválil Mgr. Kišoňovú za členku volebnej komisie pre voľbu 
voľbu zástupcu FF TU v RVŠ SR. 
  
Uznesenie 3/4/8: AS FF TU schválil Ľubomíra Šottníka za člena volebnej komisie pre voľbu 
voľbu zástupcu FF TU v RVŠ SR. 



Predseda AS FF TU oboznámil členov senátu s platnou úpravou hlasovacieho lístka 
(označenie kandidáta krížikom v príslušnom políčku vyjadruje súhlas resp. nesúhlas podľa 
druhu vyznačeného políčka; neoznačenie ani jedného políčka pri danom kandidátovi 
vyjadruje zdržanie sa hlasovania). Bolo rozdaných celkom 12 hlasovacích lístkov. 
Po tajnom hlasovaní volebná komisia vyhodnotila výsledky hlasovania a oznámila ich členom 
AS FF TU: Odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, z toho platných bolo 12, žiaden nebol 
neplatný. 
 
Hlasovanie: 

 Za Zdržal 
sa 

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc 5 0 
Dr. Phil. Erik Hrnčiarik 7 0 
 
Uznesenie 4/4/8: AS FF TU zvolil v tajnom hlasovaní Dr. Hrnčiarika za zástupcu FF TU 
v RVŠ SR.. 
 
AD 5. 
1. Senát sa v rámci bodu „rôzne“ venoval otázke lepšej informovanosti študentov o možnosti 
hlásiť sa do programu medzinárodnej mobility Erazmus.  
 
2. Na otázku vlastnej webovej stránku AS FF TU odpovedal predseda AS, že na nej pracuje. 
 
3. Predseda AS tiež informoval senát FF TU o zasadaní univerzitného senátu. Senát FF TU 
potom diskutoval o možných problémoch vzniku Študentskej rady. 
 
4. Predseda AS otvoril krátku diskusiu o fajčení niektorých študentov a zamestnancov TU 
priamo pred vstupom do budovy FF TU a budovy rektorátu TU. Uviedol, že vníma toto 
miesto ako nevhodný priestor pre fajčiarov (z hľadiska fajčiarov aj nefajčiarov) a 
argumentoval, že obvykle je zakázané fajčiť na vlakovej a autobusovej stanici, na zastávkach 
mestskej autobusovej dopravy i pred budovou väčšiny úradných a akademických inštitúcií, 
atď. Predseda AS na záver diskusie dodal, že bude ako zamestnanec kontaktovať v uvedenej 
veci rektorát s otázkou hľadania riešenia v podobe alternatívneho miesta pre fajčiarov. Senát 
o tomto bode nehlasoval. 

 
Predseda AS FF TU na záver zasadania poďakoval členom AS FF TU a ukončil 8. riadne 
zasadanie. 
 
V Trnave 2. 12. 2015 
 
Zapísala: doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. 
 
Schválil:  PhDr. Peter Žitný, PhD., predseda AS FF TU 
 
Overili: 
Mgr. Lucia Nováková, PhD 
 

Martina Kalvinová 

Prílohy 



 
Príloha č. 1 
 
Prezenčná listina z 8. zasadania AS FF TU 


