
Zápis č. 6 
zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 17.9.2015 
 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia. 
2. Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2016/2017. 1. stupeň štúdia (bakalárske 

štúdium). 
3. Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2016/2017. Ďalšie podmienky prijatia na 

doktorandské štúdium (III. stupeň štúdia).  
4. Zásady volieb do AS FTVŠ UK. 
5. Rôzne. 

 
 

K bodu 1 
 

a) Rokovanie otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predsedníčka mandátovej komisie doc. 
Ľ. Benčuriková konštatovala, že z celkového počtu členov AS FTVŠ UK 11 je prítomných 8 
členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné. Po otvorení a schválení programu od 
prerokovávania bodu 2 bol počet členov AS FTVŠ UK 9. 

b) Predseda AS FTVŠ UK predložil na schválenie návrh programu zasadnutia. Program bol 
schválený jednomyseľne. 

 
K bodu 2  
 

a) Bod uviedol prodekan dr. Ľ. Rupčík. Predložil materiál v zmysle novej akreditácie so 
zapracovanými pripomienkami z katedier, zo zasadnutia pedagogickej komisie AS FTVŠ UK, 
ktorý bol prerokovaný vo vedení a v kolégiu dekana FTVŠ UK. 

b) Predsedníčka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK doc. O. Kyselovičová podrobnejšie 
informovala o záveroch zo zasadnutia komisie. 

c) V diskusii, ktorej sa zúčastnili všetci členovia zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK a hosť prof. 
Holienka, sa rozoberala predovšetkým potreba absolvovania všetkých disciplín prijímacieho 
konania.  
Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 
počet prítomných: 9   A/6  Z/0  N/3 
schválil, že každý uchádzač  musí absolvovať všetky predpísané disciplíny. 

d) V ďalšej diskusii sa poukázalo na niektoré formálne a gramatické nedostatky (doc. Ľ. 
Benčuriková) a potrebu prepracovania otázok teoretického písomného testu (dr. G. Buzgó). 

e) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 
počet prítomných: 9   A/6  Z/1  N/2 
schválil materiál „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2016/2017. 1. stupeň 
štúdia“ (bakalárske štúdium) s pripomienkami. 
 
 

K bodu 3  
 

a) Bod uviedol prodekan dr. F. Seman. Predložil materiál upravený v zmysle novej akreditácie. 
b) Predsedníčka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK doc. O. Kyselovičová informovala o záveroch 

zo zasadnutia komisie. 



c) V diskusii odzneli menšie formálne pripomienky najmä k tabuľke s kritériami hodnotenia (doc. 
O. Kyselovičová, doc. L. Zapletalová, dr. G. Buzgó) a návrh na zmenu termínu odovzdania 
rámcového projektu na 10.6.2015 (dr. F. Seman).  

d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 
počet prítomných: 9   A/9  Z/0  N/0 
schválil materiál „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na ak. rok 2016/2017. Ďalšie podmienky 
prijatia na doktorandské štúdium (III. stupeň štúdia)“ s pripomienkami. 
 

 
K bodu 4  
 

a) Bod uviedol predseda AS FTVŠ UK a Hospodárskej a legislatívnej komisie AS  FTVŠ UK doc. 
M. Vavák. V materiáli „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“ boli zapracované pripomienky 
niektorých členov Hospodárskej a legislatívnej komisie ako aj ostatných členov senátu. 

b) V diskusii sa rozoberal návrh, aby člen akademickej obce fakulty mohol navrhnúť za kandidáta 
samého seba. Na základe verejného hlasovania predseda AS konštatoval, že AS FTVŠ UK 
počtom hlasov:  
počet prítomných 9   A/2 Z/1 N/6 
bol návrh zamietnutý. 

c) Diskusia k Čl. 30 „Nastupovanie náhradníkov na uvoľnené miesta„ (prof. D. Hamar, prof. M. 
Holienka, doc. O. Kyselovičová, dr. P. Olej, dr. G. Buzgó) nebola uzatvorená. AS FTVŠ UK 
poveril predsedu doc. M. Vaváka prerokovať spôsob nastupovania náhradníkov ako aj možnosť 
vytvorenia trojkomorového senátu  s právnikmi.  Termín: do najbližšieho zasadnutia senátu. 

 
K bodu 5  
 

a) Dr. P. Olej a Mgr. M. Mikulič informovali o stave príprav doplňujúcich volieb do AS za 
študentskú komoru. Oznam o konaní volieb bude zverejnený 21.9.2015, návrhy na kandidátov 
bude možné podávať do 6.10.2015 do 14.00 hod a voľby prebehnú v schválenom termíne 
14.10.2015 od 11.00 do 13.00 hod. 

b) Predseda senátu doc. M. Vavák informoval AS FTVŠ UK, že napriek urgencii do dnešného dňa 
FTVŠ UK nedostala od AS Univerzity Komenského pripomienky k „Štatútu“, „Organizačnému 
poriadku“ a „Študijnému poriadku“. 

c) Predseda senátu doc. M. Vavák navrhuje dať dekanovi fakulty právo v rámci smerného čísla pri 
prijímacích pohovoroch presunúť prijatých študentov (na základe ich prihlášok) na iný študijný 
program bez súhlasu senátu. Tento bod bude samostatne navrhnutý na nasledujúcom zasadnutí 
AS FTVŠ UK. 

 
 
 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 

 
 
 

Overovateľ: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. 
  
 
 

    doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
predseda AS FTVŠ UK 

 
 
 

V Bratislave 18.09.2015 


