
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia AS FSVaZ UKF v Nitre, 
konaného dňa 2. 4. 2007, o 11:00 hod. 

 

Prítomní:  viď podľa prezenčnej listiny 
   
Program: 

1. Úvod. 
2. Prejednanie ústneho podania doc. Poliakovej prodekanky FSVaZ UKF k podozreniu 

z falšovania podpisov počas volieb AS FSVaZ UKF dňa 6.6.2006. 
3. Rôzne. 

 
Bod 1: Zahájenie vykonal predseda AS FSVaZ JUDr. Ľ. Galbavý, PhD., ktorý privítal 

členov AS a oboznámil ich s mimoriadnym programom AS FSVaZ. 
 

Bod 2: Predseda AS informoval členov o ústnom oznámení p. doc. Poliakovej, ktorá 
oznámila podozrenie z falšovania podpisov členov akademickej obce pri voľbách AS FSVaZ 
dňa 6. júna 2006, kde uviedla, že pravdepodobne k falšovaniu podpisov došlo po odovzdaní 
zápisnice z volieb AS FSVaZ, t. j. po voľbách akademického senátu zo dňa 6. 6. 2006. 
Uviedla, že počas týchto volieb volila pani Dr. Csáderová, ktorá bola podľa jej vyjadrenia 
v tom čase na prezenčnej listine voličov. Na základe uvedených skutočností predseda AS 
navrhol skontrolovať prezenčnú listinu členov akademickej obce, ktorí boli oprávnení voliť 
členov AS FSVaZ. 

Po predložení zápisnice a prezenčnej listiny volieb členov akademického senátu zo dňa 
6.6.2006 pani Mgr. Romanovou bolo zistené, že sa pani dr. Csáderová sa nenachádza 
v zozname voličov. Ďalej bolo zistené, že posledný, 10. kandidát za člena AS FSVaZ získal 
27 hlasov a ďalší nasledujúci v poradí (11. a 12.) získali po 26 hlasov. 

Predseda AS FSVaZ ďalej uviedol, že pred zasadnutím akademického senátu za 
prítomnosti pani Mgr. Majerovej sa telefonicky informoval od pani Kriváčkovej – 
predsedníčky volebnej komisie predchádzajúceho senátu o priebehu volieb a žiadal 
informáciu, či pani Kriváčková vie o tom, že Dr. Csáderová volila. Uviedla, že si nespomína, 
avšak zoznam členov akademickej obce oprávnených voliť žiadala personálne oddelenie UKF 
v Nitre. Ďalej pani Kriváčková uviedla, že sa informovala u pani Dr. Burdovej, či môžu voliť 
členovia akademickej obce, ktorí nie sú zamestnaní na plný pracovný úväzok. Dr. Burdová 
uviedla, že voliť môžu len členovia akademickej obce zamestnaní na plný pracovný úväzok 
a z toho vychádza, že pani Dr. Csáderová nemohla byť v zozname a teda ani nemohla voliť. 
V diskusii sa členovia akademického senátu dohodli na rozdelení predmetného oznámenia 
doc. Poliakovej na dve časti. 

a) falšovanie podpisov na prezenčnej listine 
b) vyplývajúc z bodu a)ovplyvnenie počtu hlasov v prípade voľby pani Dr. Csáderovou.  

 
Členovia akademického senátu FSVaZ UKF schválili nasledovné uznesenia. 
 
Uznesenie č. 02/04/2007/1 (a) 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne poveruje legislatívnu komisiu AS FSVaZ 
na prešetrenie podozrenia z falšovania podpisov na prezenčnej listine z volieb dňa 6.6.2006 
ihneď po písomnom oznámení doc. Poliakovej. 
Uznesenie č. 02/04/2007/2 (b) 



AS FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schválil opodstatnenosť súčasného AS FSVaZ UKF 
v Nitre podľa zistených výsledkov volieb aj v prípade, že by sa zúčastnila volieb p. dr. 
Csáderová – jej hlas by neovplyvnil výsledky volieb členov AS FSVaZ UKF v Nitre. 
 
Bod 3: Predseda senátu predložil členom AS FSVaZ požiadavku pani docentky Poliakovej, 
ako členky akademickej obce, o nahliadnutie do spisového materiálu týkajúceho sa 
odvolávania dekana FSVaZ zo dňa 12. 7. 2006.  
 
Uznesenie č. 02/04/2007/3 
AS FSVaZ UKF v Nitre vzal na vedomie požiadavku pani doc. Poliakovej. 
 
 
V Nitre dňa 2007-04-02 
 
        JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 
               predseda AS FSVaZ UKF v Nitre 


