
 Strana 1 z 6 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA AS FMK UCM 
V TRNAVE, 7. 3. 2018 

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA AS FMK UCM V TRNAVE 
 

 
Zasadnutie AS FMK UCM sa uskutočnilo 7.3.2018 o 14:00 hodine 

 
Prítomní: Magál, Ďurková, Rybanský, Solík, Volko, Velický, Botík, Sliva, Paveleková, 
Marková 
Ospravedlnení: Mičová  
Hostia: Petranová, Čábyová, Mináriková, Pravdová, Lehotay, Lenč, garanti 
a spolugaranti všetkých študijných programov na FMK UCM podľa priloženej 
prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania 
 
1. Senát prerokoval návrh vedenia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 
o schválenie vypísania výberového konania na doktorandský stupeň štúdia 
v novoschválenom študijnom programe teória digitálnych hier.  
 
Hlasovanie: 10 za, 0 proti, 0 zdržal sa hlasovania 
 
2. Dekanka FMK oboznámila senát aj prítomných hostí s listom študentov FMK, ktorý 
podpísali všetci zástupcovia študentskej komory AS FMK aj AS UCM za FMK, 
v ktorom vyzývajú vedenie FMK k prijatiu aktívnych krokov na zlepšenie situácie 
a postavenia FMK v rámci UCM. 
Dekanka FMK v krátkej prezentácii oboznámila senát aj hostí s aktuálnou situáciou 
na univerzite a s konkrétnymi prejavmi diskriminácie FMK zo strany ostatných 
súčastí UCM a najmä a menovite zo strany kvestora UCM. Ide o:  
 

- obviňovanie a ohováranie FMK a jej predstaviteľov,  
- agresívne útoky zo strany prof. Boču, tolerované a neriešené vedením UCM,  
- nespravodlivé a diskriminačné čerpanie centrálnych zdrojov v neprospech 

FMK, ktorá do nich prispieva takmer 40 %, ale vracia sa jej cca pol percenta, 
- netransparentné plytvanie peniazmi, ktoré nikto nekontroluje a rozhoduje 

o nich len kvestor UCM s preukázateľnými súkromnými záujmami, 
- špionážny monitorovací systém, 
- predražené zmluvy, 
- neefektívne nájmy, 
- čierne transfery mimo schváleného rozpočtu, uskutočňujúce sa bez 

prerokovania rozpočtovou komisiou, schválenia AS UCM a Správnou radou 
UCM. 

- volebné korupčné správanie profesora Boču. 
 

 
Túto situáciu veľmi citlivo vnímajú aj študenti FMK, ktorým záleží na atmosfére 
a podmienkach, v ktorých študujú, a vedenie fakulty sa podnetmi študentov musí 
prednostne zaoberať.  
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Diskusia: 
 
Lehotay:  
Niektoré prezentované veci som si vo faktúrach všimol, upozornili ma ne už pred 
časom, urobil som si kópie, dal som ich do šuplíka a budem ich s kvestorom 
prejednávať. Keďže zmluvy boli uzavreté za bývalého rektora, ťažko sa mi k nim 
vyjadruje.  
Ja nepodpisujem uhrádzané faktúry. Keď som sa nad tým pozastavil, kvestor mi 
povedal, že on sám má splnomocnenie na podpisovanie faktúr a rektorovi na podpis 
nechodia. Rozmýšľam, že to možno zmením. 
Čo sa týka ovplyvňovania volieb prof. Bočom nemám dôvod, aby som zasahoval, 
zatiaľ som neobdržal žiadnu písomnú sťažnosť o ovplyvňovaní volieb a nemám 
dôkazy o ovplyvňovaní. Urobím však všetko preto, aby pravda vyšla najavo.  
 
Velický:  
Vy ste nepozastavili nad cca 5.300 € mesačne za prenájom televízora? Veď to je na 
trestné oznámenie! 
 
Lehotay:  
Ak sa potvrdí podvod, dostane kvestor okamžitú výpoveď. Dohodou. 
 
Magál:  
Vy ste o týchto veciach nevedeli? Faktúry boli ešte nedávno verejne prístupné na 
webe, nedávno zmizli z webu. 
 
Lehotay:  
Na niektoré prezentované veci ma už pred niekoľkými týždňami upozornili, vytlačil 
som si ich, hoci zmizli z webu. Opakujem, budem to s kvestorom riešiť a vyvodím 
dôsledky. 
 
Rybanský: 
Prečo AS UCM nebude rozhodovať o rozpočte v pôvodne avizovanom termíne, ktorý 
mal byť 12.3.? Akým právom sa z centrálnych rozpočtových peňazí tak 
nespravodlivo a prerozdeľujú peniaze? 
Pán prorektor hovoril, že nemá dôkazy o Bočových vyhláseniach, hraničiacich 
s preukázanou korupciou. Bol som na zasadnutí AS UCM, keď prof. Boča vyhlásil, že 
Mištinovi zabezpečil 80 % hlasov. Počuli to všetci prítomní. To nie je dôkaz? Bolo by 
mi ľúto, keby sme prišli o to, čo sme tu 20 rokov na UCM budovali. Chceme len 
spravodlivosť.  
 
Lenč:  
Poďakoval za pozvanie. Počul som veci, ktoré ma prekvapili, niektoré ma už dlhú 
dobu srdia a ku ktorým sa dlhodobo ako senátor vyjadrujem. Nový rektor by mal 
urobiť veľký audiť ako sa narába s finančnými prostriedami. Negatívny imidž si 
naštrbávame takto aj sami.  
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K zasadnutiu AS k rozpočtu som dostal list od zastupujúceho rektora, aby sa AS 
zišiel k rozpočtu. Keďže zo zákona musím do 2 týždňov zvolať zasadnutie, hľadali 
sme vhodný termín (ktorý vychádza najneskôr na 12.3), neskôr mi pán zastupujúci 
rektor vysvetlil situáciu. Deň pred voľbami rektora nie je vhodný čas na hlasovanie 
o tak dôležitom dokumente ako je rozpočet univerzity. Preto prof. Lehotay poslal 
nový list, podľa ktorého sme termín stanovili na 20.3. 2018. 
V závere vysvetlil, prečo neodpovedal ešte na list Rybanského, dôvodom boli 
chýbajúce podpisy senátorov. 
 
Magál: 
Je dôležité, aby na UCM panovala jednota v rozhodujúcich otázkach. Bolo by 
prospešné zvolať predsedov AS jednotlivých súčastí a pokúsiť sa o dohodu aj na 
osobe rektora. Nemusí to byť človek z FMK, ale nemal by to byť ani militatný 
nepriateľ FMK s jasne deklarovaným programom pripraviť FMK o peniaze, ktoré prišli 
z ministerstva na základe výkonových parametrov a platnej metodiky tvorby 
rozpočtu. 
Navrhujem zastupujúcemu predsedovi AS UCM, aby zorganizoval stretnutie 
všetkých predsedov fakultných AS s cieľom spoločne nájsť kandidáta prijateľného 
pre všetky súčasti univerzity. Nám ide o konsenzus, aby sa dohodli predsedovia 
senátov. Našou logickou požiadavkou je – minimalizovať páchanie zla na FMK.  
 
Lehotay:  
Reakcia na námietku Rybanského k schvaľovaniu rozpočtu. Nepredpokladá problém 
ani odchýlky oproti naplánovanému rozpočtu, keďže dekani súhlasli s návrhom 
a schválili ho.   
 
Lenč (reakcia na Magálovu otázku): 
Áno, univerzite by dohoda predsedov senátov pomohla. A pokúsim sa ju zvolať. 
 
Pravdová (otázka na Lenča): 
Pamätám si Váš dávnejší prejav na otvorení akademického roku, v ktorom ma 
zaujalo, že budete bojovať proti korupcii a klientelizmu na našej univerzite. Nie je 
práve to, čo práve prezentovala pani dekanka, dôkazom o týchto skutočnostiach? Čo 
s tým chcete robiť? 
 
Čábyová (otázka na Lehotaya):  
Tvrdíte, že ste už pred týmto stretnutím vedeli o pochybných faktúrach. Prečo ste 
nekonali okamžite? Prečo ste nezačali kontrolu už skôr?  
 
Botík (reakcia na Lehotaya): 
Prečo nezačnete okamžite konať? Prečo ste okamžite nezačali s 
nezávislou kontrolou, keď ste sa dozvedeli o tak závažných veciach ako 
prezentovala pani dekanka? Nie sú to dosť jasné dôkazové materiály?  
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Otázky ohľadom nenariadenia okamžitej kontroly, na podozrivé platby za na dodávku 
kvetov pre univerzitu, ktoré momentálne dodáva matka dekanky FF Novákovej, 
položili ešte Vrabec, Martovič, Velický, Rybanský. 
 
Lehotay:  
argumentoval množstvom inej práce a faktom, že zmluvy boli podpísané za bývalého 
rektora. Povedal, že sa tomu začne venovať v pondelok. 
Tiež skonštatoval, že nervozitu na univerzite vraj začala šíriť FMK - otázkami 
ohľadom Mištinu, vážnymi obvineniami na adresu kvestora. Takisto povedal, že na 
základe toho bol nútený požiadať o kontrolu habilitačných konaní na celej univerzite 
za obdobie posledných 5 rokov.  
Prečo ste neupozorňovali na nevýhodné zmluvy a hospodárske prešľapy počas 
funkcie bývalého rektora? 
 
Pavlu: 
Vyjadrenie obdivu k doterajšej pracovnej atmosfére na FMK porovnajúc skúsenosti z 
viacerých pracovísk na Slovensku a v Čechách. Konštatovanie, že program dekanky 
má jasný a zrozumiteľný cieľ, a chce prácu od všetkých, preto môže naháňať iným 
strach. Vyjadrenie k hospodáreniu UCM – jednoznačne na trestné oznámenie.  
 
Magál:  
Počas funkcie bývalého rektora mala FMK priestor na vykonávanie činnosti bez úsilia 
o odňatie financií na činnosť. Nemáme problém byť solidárni s inými časťami 
univerzity, ale to neznamená, že nebudeme nástojiť na transparentných finančných 
tokoch.  
 
Vyjadrenia garantov študijných programov: 
 
Gálik:  
Tak ako to naznačili študenti v otvorenom liste, súhlasím s odchodom FMK spod 
UCM. Vieme, akým spôsobom funguje prof. Boča. V prípade zvolenia jeho, či iného 
kandidáta zdieľajúceho rovnaké názory, by pre FMK nastala neúnosná atmosféra, 
ktorá by bránila slobodnej akademickej práci.  
 
Kusá:  
Som stále v šoku a veľmi smutná z toho, čo sa na univerzite deje a čo sme práve 
počuli o financiách. Vždy nám išlo o študentov, čo sa v súvislosti s čudnými 
prenájmami a faktúrami absolútne povedať nedá. Vieme, že nás čaká ťažké obdobie 
a cesta je komplikovaná. Ale ak študenti iniciovali takýto list, som naklonená  
alternatíve vymanenia FMK spod štruktúr UCM.  
 
Šalgovičová:  
Toto, čo sme počuli a čo sa aktuálne na univerzite deje, to je obrovský knock-out na 
FMK. Je nám to veľmi ľúto, lebo my, výkonní pracovníci sa snažíme robiť našu prácu 
čo najlepšie. A chceme ju vykonávať v dobrých podmienkach. 
 

mailto:fmkucm@ucm.sk
http://www.fmk.ucm.sk/


 Strana 5 z 6 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA AS FMK UCM 
V TRNAVE, 7. 3. 2018 

Zaušková:  
Univerzitná etika, ktorá tu nastala, sa veľmi podobá prostrediu, z ktorého sme boli 
veľmi nešťastné, a preto sme prišli na FMK. Je to hanba, čo sa deje na univerzite 
okolo volieb rektora. Ak to ako hanbu nevidí aj univerzitný senát, tak tu nemáme čo 
robiť! Za mňa, za študijný program, ktorý garantujem, vyhlasujem, že pôjdem 
s vedením FMK, pôjdem tam, kde budú dobré podmienky na vykonávanie práce, 
ktorú máme nadovšetko rady. 
 
Volko:  
FMK má veľmi dobré renomé. Chcem poďakovať dekanke a vedeniu za vytváranie 
tvorivej atmosféry. Stojím za ich rozhodnutím, poďme do toho.  
 
Dostálová:  
Vysvetlenie motívu napísania listu „obyčajných“ zamestnancov k voľbám rektora. 
 
Petranová:  
Vysvetlila svoje plány k ďalším voľbám rektora – vzhľadom na fakt, že dostáva 
mnoho podporných listov, správ a mailov aj z iných súčastí univerzity, z FF, IFBLR, 
FPV, či radových zamestnancov rektorátu, ak do pondelka 12.3.2018 do 11 hodiny 
nedôjde k dohode predsedov akademických senátov na jednoznačnom spoločnom 
kandidátovi na rektora, prijme kandidatúru do ďalších volieb.  
Žiadosť študentov, aby sme hľadali riešenia mimo UCM navrhuje extrémny a úplne 
mimoriadny postup, ktorý by mal nastať iba v prípade, ak budú pokračovať:  
ekonomické šlendriánstvo, okrádanie FMK, personálny oportunizmus, ohrozovanie a 
ničenie vedeckej autority UCM. 
FMK cíti lojalitu voči univerzite, už len preto, že je jej najsilnejšia súčasť a doteraz 
najviac prispela k jej rozvoju, akreditácii a k pozitívnemu obrazu vo verejnosti. 
Nechceme odchod za každú cenu, ale ak si ostatné súčasti univerzity myslia, že nie 
sme pre nich vhodný partner, tak im nebudeme v štruktúrach UCM zavadzať. Už 
dlhodobo je o nás záujem z inštitúcií, ktorým tiež klesá počet študentov a ktoré si 
uvedomujú vedeckú výkonnosť a silu nášho pracovného kolektívu. 
 
Na záver prítomní členovia AS FMK UCM spolu s garantmi sformulovali nasledujúce 
uznesenie: 
 
V prípade pokračovania krízovej situácie na univerzite, pokračovania 
anonymných listov, udaní a agresívnych útokov na FMK a jej členov, 
tolerovania netransparentných finančných tokov na UCM zo strany vedenia 
UCM a iných súčastí univerzity, súhlasíme s procesom delimitácie FMK spod 
UCM a budeme podporovať osamostatnenie FMK.       
 
Hlasovanie: 10 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
V Trnave, 8.3.2018  
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Zápis spracovala: Katarína Ďurková, v.r. 
Tajomníčka AS FMK UCM v Trnave 
 
Overil: Jana Paveleková, v.r. 
  Milan Botík, v.r. 
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