
Zápis č.2 
Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 22.05. 2014 
+dodatok o elektronickom hlasovaní zo dňa 30.5.2014 

 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Schválenie programu 
2. Voľba MK, NVK  
3. Kontrola zápisu a uznesení  
4. Schvaľovanie „Výročnej správy FTVŠ UK za rok 2013“ 
5. Schvaľovanie „Výročnej správy o hospodárení FTVŠ UK za rok 2013“ 
6. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi.  
7. Rôzne 

 
K bodu 1. 
 
Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 
  
K bodu 2. 
 
2/a voľba mandátovej komisie.  
 
Mandátová komisia v zložení: predseda: Mgr. Milan Kabát 
členovia: Mgr. Richard Kucsa 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b voľba návrhovej komisie  
 
Návrhová a volebná komisia (NVK) v zložení: predseda: Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. 
členovia: Mgr. Milan Sedliak, PhD. 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/c predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  
AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 10 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK  
je uznášania schopné. 
 
K bodu 3.  
 
Kontrola zápisu a uznesení: neboli prolongované žiadne úlohy 
 
K bodu 4  
 
4/a Dekan FTVŠ prof. Holienka prezentoval v krátkosti hlavné body Výročnej správy FTVŠ UK za rok 
2013. Dr. Sedliak poukázal na niektoré faktické nezrovnalosti medzi údajmi, ktoré poskytla KŠK a 
predloženou verziou. Dekan prisľúbil prekonzultovanie a prípadné doplnenie uvedených nezrovnalostí so 
zodpovedným autorom danej časti. 
 
4/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/10 Z/0 N/0 
schválil s pripomienkami Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2013. 
 
K bodu 5.  
 



5/a Dekan FTVŠ prof. Holienka a tajomník fakulty Dr. Matoušek prezentovali v krátkosti hlavné body 
Výročnej správy o hospodárení FTVŠ UK za rok 2013. Predseda AS doc. Vanderka sa spýtal na systém 
prideľovania dotácií na ďalšie obdobie. Tajomník fakulty vysvetlil doterajší systém a jeho kľúčové body. 
Po diskusii viacerých členov senátu a vedenia upozornil predseda AS na potrebu zamerania sa činnosti 
fakulty na tie oblasti, ktoré prispievajú majoritne k rozpočtu fakulty, čomu by mala ale predchádzať 
celofakultná diskusia. 
 
5/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/10 Z/0 N/0 
schválil Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2013. 
. 
 
K bodu 6.  
 
6/a Dekan FTVŠ UK prof. Holienka predniesol návrh zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi. 
Išlo o zmenu navýšenia sumy za ubytovanie študentov v ŠD Lafranconi. Konkrétne ide o paušálne 
navýšenie ceny o 10 €, takže za ubytovanie v 3-lôžkovej izbe zaplatí študent 55 €, v 2-lôžkovej 60 € a v 
1-lôžkovej 65 €. Tieto zmeny budú platné od nasledujúceho akademického roka 2014/2015. 
Od r. 2004 sa na ŠD Lafranconi ceny za ubytovanie nezvyšovali. V roku 2009, keď bolo na Slovensku 
prijaté Euro, ceny sa automaticky prepočítali podľa platného kurzu a nezmenili sa dodnes. V uvedenom 
období boli zrekonštruované všetky sociálne zariadenia, vymenené staré okna za plastové, nainštalované 
sieťky proti komárom, opravila sa strecha proti zatekaniu, na izby bol zavedený internet, rozšíril sa počet 
práčok na poschodí, priebežne sa menia staré postele za nové, bola zakúpená nová posteľná bielizeň, k 
izbám boli priradené skrinky na topánky, rozšíril sa počet miest na rýchlu prípravu jedla, vymenili sa 
staré chladničky. 
Aj napriek tomuto zvýšeniu, cena za ubytovanie na ŠD Lafranconi bude stále nižšia s porovnateľnými 
izbami (zrenovovaná s internetom) na ŠD Ľ. Štúra (3-lôžková izba za 57,75 €, 1-lôžková za 73,50), resp. 
na ŠD Družba (3-lôžková izba za 64.07 €, 2-lôžková izba za 68.39 €). 
Dr. Pach v diskusii navrhol garantovanie ďalšieho nezvyšovania sumy za ubytovanie študentov v ŠD 
Lafranconi na obdobie nasledujúcich dvoch rokov. Dekan a tajomník fakulty upozornili, že garantovanie 
ceny sumy za ubytovanie študentov v ŠD Lafranconi je problematické z dôvodu každoročných zmien v 
metodike výpočtu príspevku na bývanie.  
 
6/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/10 Z/0 N/0 
schválil návrh zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi. 
 
K bodu 7.  
Predseda AS informoval o niektorých navrhovaných bodoch najbližšieho zasadnutia AS, napríklad 
prerokovanie nového študijného poriadku a štatútu FTVŠ UK, ktoré by mali reflektovať najnovšie verzie 
študijného poriadku a štatútu Univerzity Komenského. 
 

 
Dodatok 
O elektronickom hlasovaní o zmenách počtu prijímaných študentov na akademický rok 2014/2015 
 
Nakoľko v čase riadneho zasadnutia senátu (22.5.2014) neboli k dispozícii kompletné materiály, na návrh 
vedenia fakulty zasadala komisia dekana o vyhodnotení prijímacieho konania na akademický rok 
2014/2015 – 1. stupeň štúdia (dňa 29.05.2014). Z uznesenia vyplynuli zmeny a pre krátkosť času bolo 
potrebné uskutočniť elektronické hlasovanie. Vzhľadom na to, že zo zákona bolo potrebné odosielať 
dekréty o prijatí budúcim študentom, bolo potrebné schváliť zmeny v počtoch prijatých. Elektronické 
hlasovanie nie je v rozpore so v súčasnosti platnou legislatívou. Zároveň predseda senátu navrhol v 
budúcnosti doplniť túto možnosť do rokovacieho poriadku AS, tak aby sa predišlo prípadným 
nedorozumeniam.  



Vysvetlenie navrhovaných zmien v počte prijímaných študentov bolo v priložených súboroch.  Predseda 
senátu v krátkosti popísal navrhované zmeny tak, že v niektorých št. programoch určite prijímeme menej 
študentov ako sme plánovali, lebo dostatočný počet nesplnil základné požiadavky, a preto vedenie 
navrhlo vo vybraných št. programoch počty navýšiť, tak aby bol prijatý celkovo rovnaký počet študentov 
aký bol schvaľovaný. 
Z celkového počtu 15 členov hlasovalo 12 členov za to, aby boli navrhované zmeny schválené, od 
ostatných členov doposiaľ predseda neobdržal žiadnu odpoveď. 
 
Zapísal: Milan Sedliak, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 
 
V Bratislave 30.05.2014    doc. Marián Vanderka, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 


