
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu FF 
Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Dátum konania: 16. 02. 2016 o 13:30 hod 

Miesto konania: 3P1 FF TU v Trnave 
 
Program 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu FF TU v Trnave 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schválenie korešpondenčného hlasovania vo veci návrhu zmien OŠP: Cudzí jazyk 
4. Schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FF TU 
5. Diskusia k štrajkovej iniciatíve učiteľov a vysokoškolských učiteľov 
6. Diskusia k novému študijnému programu Katedry politológie: Moderné európske dejiny 
7. Diskusia k voľbe dekana (termín vyhlásenia volieb, volebná komisia, a i.) 
8. Rôzne 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny k originálu zápisnice 
 
 
AD 1  
Predseda AS FF TU PhDr. Peter Žitný PhD. otvoril 9. zasadnutie senátu, privítal dekanku FF 
TU prof. Martu Dobrotkovú a prodekana FF TU prof. Mariána Zervana, prítomných 
senátorov. Zasadania sa tiež zúčastnili aj iní členovia akademickej obce. Predseda AS FF 
TU vyzval senát, aby si zvolil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bol 
navrhnutý Dr. Jozef Kordoš, overovateľ zo zamestnaneckej časti Dr. Renáta Kišoňová, zo 
študentskej časti senátor Ľubomír Šottník. 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Dr. Jozef Kordoš - zapisovateľ 11 0 1 
Dr. Renáta Kišoňová – overovateľka 11 0 1 
Ľubomír Šottník – overovateľ 11 0 1 
 
Uznesenie 1/1/9: AS FF TU schválil Dr. Jozefa Kordoša za zapisovateľa zápisnice z 9. 
zasadnutia AS FF TU. 
 
Uznesenie 2/1/9: AS FF TU schválil Dr. Renátu Kišoňovú za overovateľku zápisnice z 9. 
zasadnutia AS FF TU za pedagogickú časť AS FF TU.  
 
Uznesenie 3/1/9: AS FF TU schválil Ľubomíra Šottníka za overovateľa zápisnice z 1. 
zasadnutia AS FF TU za študentskú časť AS FF TU. 
 
 
AD 2 
Predseda AS FF TU informoval senát o vytvorení a spustení novej vlastnej stránky AS FF TU 
a priebehu komunikácie medzi ním a univerzitnými pracovníkmi zodpovednými za 
informačné technológie a fungovanie univerzitného webu. Centrum informačných systémov 
v zastúpení p. riaditeľom Ing. Koricinom nevidí problém v tom, aby AS FF TU spravoval 
vlastnú webstránku, prítomný prodekan prof. Marián Zervan však upozornil, že správca tejto 



stránky tým, že nepatrí pod univerzitnú správu, sám zodpovedá za obsah stránky ako i za jej 
zabezpečenie proti úniku osobných údajov. Predseda AS FF TU ubezpečil, že stránka 
obsahuje len verejné dokumenty a informácie o aktuálnej činnosti a zložení senátu a zriaďuje 
sa len preto, aby tieto informácie bolo možné bezodkladne aktualizovať a komunikovať 
akademickej obci a verejnosti. 
 
AD 3 
Predseda AS FF TU zhodnotil korešpondenčné hlasovanie o zrušení predmetu Cudzí jazyk 
a jeho náhrade v OŠP jednotlivých študijných programov podľa návrhov jednotlivých 
katedier. V korešpondenčnom hlasovaní všetci senátori, ktorí zahlasovali, so zrušením 
predmetu súhlasili, s rovnakým výsledkom prebehlo aj opakované hlasovanie prítomných 
senátorov. 
 
Hlasovanie: 

 
 
 
 
 

 
Uznesenie 1/3/9: AS FF TU schválil zrušenie predmetu Cudzí jazyk a jeho náhradu 
v jednotlivých OŠP navrhovanými novými predmetmi alebo prekreditovaním existujúcich 
predmetov.  
 
AD 4 
Senát navrhol zloženie komisie pre tajné hlasovanie  o schválení návrhu na vymenovanie 
členov Vedeckej rady FF TU. Ako predsedníčka bola navrhnutá doc. Alžbeta Dufferová, za 
podpredsedu dr. Marián Špajdel, za študentskú časť Martina Kalvinová. Vystúpila prítomná 
dekanka FF TU prof. Marta Dobrotková a oboznámila prítomných senátorov s problematikou. 
Ide o niekoľkých členov vedeckej rady, ktorých mandát skončil v minulom roku. Ich členstvo 
vo Vedeckej rade FF TU navrhuje predĺžiť len do konca akademického roka a teda aj do 
konca svojho funkčného obdobia, pretože nové vedenie má právo menovať novú vedeckú 
radu. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť funkčnosť Vedeckej rady FF TU v nadchádzajúcich 
vymenúvacích konaniach. 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Doc. Alžbeta Dufferová - predseda volebnej 
komisie 

11 0 1 

dr. Marián Špajdel - člen komisie za 
zamestnaneckú časť 

11 0 1 

Martina Kalvinová - člen komisie za študentskú 
časť 

11 0 1 

 
 
Uznesenie 1/4/9: AS FF TU schválil doc. Dufferovú za predsedníčku volebnej komisie pre 
tajnú voľbu o schválení návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FF TU. 
  
Uznesenie 2/4/9: AS FF TU schválil dr. Špajdela za člena volebnej komisie pre tajnú voľbu o 
schválení návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FF TU. 
 

 Za Proti Zdržal sa 

Schválenie zrušenia predmetu Cudzí jazyk a jeho 
náhradu v jednotlivých OŠP navrhovanými 
novými predmetmi alebo prekreditovaním 
existujúcich predmetov. 

 
12 

 
0 

 
0 



Uznesenie 3/4/9: AS FF TU schválil Martinu Kalvinovú za členku volebnej komisie pre tajnú 
voľbu o schválení návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FF TU. 
 
Následne prebehlo hlasovanie o predĺžení členstva vo Vedeckej rade FF TU každého 
kandidáta osve. 
 
Výsledky hlasovania: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie 4/4/9: AS FF TU schválil predĺženie členstva jednotlivých kandidátov vo 
Vedeckej rade FF TU do konca akademického roka 2015/2016. 
 
Po vykonaní tajného hlasovania volebná komisia vyhodnotila výsledky hlasovania a oznámila 
ich členom AS FF TU: Odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, z čoho platných lístkov 
bolo 12, neplatných 0. 
 
AD 5 
Na začiatku diskusie o štrajkovej iniciatíve slovenských učiteľov informovala prítomných 
dekanka FF TU prof. Marta Dobrotková o tom, že z FF TU sa do štrajku oficiálne zapojil len 
jeden zamestnanec FF TU. Do diskusie sa zapojili viacerí členovia senátu. Dr. Zálešák, ktorý 
práve prišiel a rozšíril tak počet prítomných senátorov na 13, vyjadril pochybnosti 
o zmysluplnosti ostrého štrajku ako donucovacieho prostriedku, ktorý by umožnil vyvinúť 
tlak na kompetentné štátne orgány z nevýrobnej oblasti, akou školstvo je. Doc. Dufferová 
nastolila etickú otázku oprávnenosti učiteľov požadovať zvýšenie platov. Dr. Kišoňová a dr. 
Kutáš informovali o tom, že Katedra filozofie oficiálne podporila štrajkovú iniciatívu ISU 
vydaním stanoviska na sociálnej sieti. Vzhľadom na skutočnosť, že práve v deň zasadania - v 
utorok 16.2. o 16:02 pedagógovia a študenti vysokých škôl spolu s rodičmi organizovali na 
Trojičnom námestí demonštráciu za splnenie požiadaviek učiteľov, a aby sa teda senátori 
mohli tejto demonštrácie zúčastniť – navrhol predseda senátu ponechať návrhy znenia 
k štrajkovej iniciatíve zaslať elektronicky a tiež dať o prípadnom znení vyhlásenia hlasovať 
korešpondenčne/elektronicky.  
 
Hlasovanie 

 
 
 
 

 
Uznesenie 1/5/9: AS FF TU schválil korešpondenčné hlasovanie o vydaní stanoviska AS FF 
TU k štrajkovej iniciatíve učiteľov. 
 
  

 Za Proti Zdržal sa 

Doc. Erika Brtáňová 11 1 0 
Prof. Andrej Démuth 10 1 1 
Doc. Ivan Gerát 10 1 1 
Doc. Peter Halama 11 1 0 
Prof. Helena Hrehová 11 1 0 
Doc. Ivan Chorvát 11 1 0 
Prof. Vladimír Rábik 12 0 0 

 Za Proti Zdržal sa 

Korešpondenčné hlasovanie o vydaní stanoviska 
AS FF TU k štrajkovej iniciatíve učiteľov 

 
13 

 
0 

 
0 



AD 6 
Senát prediskutoval návrh nového študijného programu Moderné európske dejiny, ktorý 
vytvorili členovia Katedry politológie a Katedry histórie. V tejto podobe ide o nový študijný 
program odboru história, v ktorom by malo byť umožnené pokračovať v štúdiu na 
magisterskom stupni študentom, ktorí dokončili bakalársky stupeň štúdia politológie. Na 
základe diskusie senát zaujal po hlasovaní stanovisko, v ktorom považuje študijný program 
Moderné európske dejiny za zmysluplný a perspektívny. Toto stanovisko svojim hlasom 
podporilo 13 z prítomných senátorov, nikto nebol proti nemu a nikto sa hlasovania nezdržal. 
 

 
 
 
 

Uznesenie 1/6/9: AS FF TU sa uzniesol na stanovisku, v ktorom považuje študijný program 
Moderné európske dejiny za zmysluplný a perspektívny. 
 
 
AD 7 
Predseda AS FF TU po diskusii a voľbe termínu 18. 5. 2016 o 13:30 pre voľby dekana FF TU 
požiadal o vyjadrenie senátorov hlasovaním. Všetci prítomní senátori hlasovali za tento 
termín. 
 
Hlasovanie: 

 
 
 
 

Uznesenie 1/7/9: AS FF TU schválil termín 18. 5. 2016 o 13:30 pre voľby dekana FF TU. 
 
Následne AS FF TU pristúpil k voľbe trojčlennej volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 
dekana. Na jej predsedníčku navrhnutá doc. Zuzana Lopatková kandidatúru neprijala, 
následne bol navrhnutý dr. Peter Žitný, ten však vzhľadom na svoje predsedanie senátu tento 
návrh neprijal. Kandidatúru na predsedníčku volebnej komisie prijala doc. Alžbeta Dufferová. 
Za člena komisie za zamestnaneckú časť bola navrhnutá dr. Renáta Kišoňová, za študentskú 
časť Mgr. Adrián Lančarič. Obaja svoju kandidatúru prijali.  
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržal sa 

Doc. Alžbeta Dufferová - predseda volebnej 
komisie 

12 0 1 

Dr. Renáta Kišoňová - člen komisie za 
zamestnaneckú časť 

12 0 1 

Mgr. Adrián Lančarič - člen komisie za 
študentskú časť 

12 0 1 

 
 
Uznesenie 2/7/9: AS FF TU zvolil za predsedníčku volebnej komisie pre voľby dekana FF 
TU doc. Alžbetu Dufferovú.  
 
Uznesenie 3/7/9: AS FF TU zvolil za člena volebnej komisie pre voľby dekana FF TU za 
zamestnaneckú časť dr. Renátu Kišoňovú. 

 Za Proti Zdržal sa 

Hlasovanie o stanoviska AS FF TU k novému 
študijnému programu Moderné európske dejiny 

 
13 

 
0 

 
0 

 Za Proti Zdržal sa 

Hlasovanie o  termíne 18. 5. 2016 o 13:30 pre 
voľby dekana FF TU 

 
13 

 
0 

 
0 



 
Uznesenie 4/7/9: AS FF TU zvolil za člena volebnej komisie pre voľby dekana FF TU za 
študentskú časť Mgr. Adriána Lančariča 
 
AD 8 
V poslednom bode 9. riadneho zasadnutia sa diskutovalo o tom, či senát má navrhnúť 
vlastného kandidáta na dekana. Prítomní senátori sa napokon zhodli, že riešenie tejto otázky 
bude zaradené do programu najbližšieho zasadnutia AS FF TU.  
 
 
V Trnave 19. 2. 2016 
 
 
Zapísal:  Mgr. Jozef Kordoš, PhD. 
 
Schválil:  PhDr. Peter Žitný, PhD.  
    predseda AS FF TU 
 
 
 
Overili:  
 
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.  
 
Ľubomír Šottník 

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


