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Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 

 
Dátum: 14.novembra  2014 (piatok) o 8.30 h.  
Miesto konania: miestnosť C 042 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Program:                                                               

1. Otvorenie 
2. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Problém neobsadenia miesta dekanky a riešenie problému absencie vedenia fakulty od 

dňa, t.j. 14.novembra 2014 
4. Záver 

 
Ad 1) Predseda senátu otvoril zasadanie mimoriadneho senátu, kde upozornil na skutočnosti, 
ktoré vedú k zvolaniu mimoriadneho senátu. 
 
Ad 2) Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola zvolená A. Figulová; za overovateľov J. Podoba  a K. Smalcová plným 
počtom hlasov prítomných členov (za 6 proti 0, zdržal sa 1) 
 
Ad 3) Problém neobsadenia miesta dekanky a riešenie problému absencie vedenia 
fakulty od  dnešného dňa, t.j. 14.novembra 2014 
Doc. Buzalka podľa Štatútu fakulty čl. 19 ods. 13., ktorý citoval a reagoval, že oddnes tu nie 
je legitímne obsadené miesto dekanky. Navrhol  sformulovať uznesenie, v ktorom bude AS 
FSEV UK reagovať na nález rektora. Včera rektor povedal, že nevidí zákonný dôvod na to, 
aby nevymenoval zvolenú kandidátku za dekanku. Preto je dôležité, aby sme niečo dnes 
oznámili rektorovi. 
Dr. Podoba  sa opýtal na nástroje v prípade, ak nevymenuje rektor navrhovanú kandidátku. 
V diskusii vystúpili predseda senátu, doc. Mokrá, Dr. Podoba, Dr. Figulová a doc. Buzalka. 
Opätovne sa v senáte prečítal štatút a na základe toho sa senátori uzniesli: 
Uznesenie č.78 /2014 
„Vzhľadom k tomu, že voľby kandidátky na dekanku FSEV UK prebehli podľa platných 
predpisov, vzhľadom k tomu, že voľby neboli spochybnené a vzhľadom k tomu, že Komisia 
rektora UK pre posúdenie porušovania etických zásad vedeckej práce nekonštatovala  
porušenie zákona,  AS FSEV UK vyzýva rektora UK prof. RNDr, Karola Mičietu, PhD. 
bezodkladne  vymenovať zvolenú kandidátku na dekanku doc. JUDr. PhDr.  Luciu Mokrú, 
PhD. za dekanku FSEV UK v súlade s paragrafom 28 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a s čl. 19 ods. 13 Štatútu FSEV UK.“ (za 7 proti 0, zdržal sa 0) 

 
Zapísala: Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK 
Overili: PhDr. Juraj Podoba, Csc. a  Karina Smalcová 
  


