
Zápis č. 7 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 29.10.2015 

 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia. 

2. Správa volebnej komisie o doplňovacích voľbách do AS FTVS UK. 

3. Správa volebnej komisie o všeobecných voľbách do AS UK. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výška školného pre ak. rok 2016/17“. 

6. Schvaľovanie materiálov schválených per-rollam – „Štatút FTVŠ UK“ a „Študijný poriadok 
FTVŠ UK“. 

7. Rôzne. 

 

K bodu 1 Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia 

 

a) Rokovanie otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Privítal novozvolených členov za 
študentskú komoru AS FTVŠ UK. Informoval, že členovia študentskej komory AS FTVŠ UK 
zvolili za svojho predsedu Mgr. M. Mikuliča, ktorý sa tak stáva podpredsedom senátu. 
Predsedníčka mandátovej komisie doc. Ľ. Benčuriková konštatovala, že z celkového počtu členov 
AS FTVŠ UK 15 je prítomných 13 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné.  

b) Predseda AS FTVŠ UK predložil na schválenie zmeny v navrhnutom programe zasadnutia. 
Informáciu o komplexnej akreditácii v bode „Rôzne“ navrhol presunúť na začiatok rokovania ako 
bod 2 a bod 4 presunúť až za bod 6 kvôli zaneprázdnenosti predkladateľa materiálov dekana 
fakulty. Upravený program bol schválený jednomyseľne. 

c) Kontrola uznesení: Zo zápisu č. 6 bod 4c) vyplynulo uznesenie pre predsedu AS FTVŠ UK doc. 
Vaváka k materiálu „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“. Informácia o jeho splnení je súčasťou 
predmetného bodu rokovania.   

 

K bodu 2 Informácia o záveroch Akreditačnej komisie MŠVVŠ SR ku komplexnej akreditácii 
FTVŠ UK 

 

a) Dekan FTVŠ UK doc. Vanderka informoval o záveroch Akreditačnej komisie MŠVVŠ SR ku 
komplexnej akreditácii FTVŠ UK. Poukázal na rezervy fakulty  hlavne v oblasti výstupov 
vedecko-výskumnej činnosti. 

b) Dekan FTVŠ UK doc. Vanderka informoval, že výsledky akreditácie sú zverejnené, ale 
akreditácia zatiaľ nenabudla účinnosť. Napriek tomu sa fakulty UK dohodli, že v ak. roku 
2015/16 študenti 1. roč. bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia začnú študovať 
podľa novej akreditácie a podľa novej akreditácie prebehnú aj štátne skúšky, tzn., že na 1. stupni 
štúdia bude štátna skúška pozostávať z obhajoby bakalárskej práce a v študijných programoch, 
ktoré to vyžadujú, aj zo špecializácie. K problematike sa vyjadril aj prodekan dr. Seman. 

 

 



K bodu 3 Správa volebnej komisie o doplňovacích voľbách do AS FTVS UK. 

 

Správu volebnej komisie o doplňovacích voľbách do študentskej komory AS FTVŠ UK na 
funkčné obdobie do 1.5.2017 predložil predseda volebnej komisie Mgr. Mikulič. Konštatoval, že 
voľby prebehli podľa „Zásad volieb do AS FTVŠ UK“ a ich priebeh bol bezproblémový. 
Predstavil novozvolených členov bc. A. Bezáka, Mgr. D. Olásza, bc. F. Stráňavského a F. 
Sťahuláka.  

 

K bodu 4 Správa volebnej komisie o všeobecných voľbách do AS UK 

 

a) Správu volebnej komisie o všeobecných voľbách do AS UK na funkčné obdobie do 1.11.2019 
predložil predseda volebnej komisie dr. Olej. Konštatoval, že voľby prebehli podľa „Zásad volieb 
do AS FTVŠ UK“ a ich priebeh bol bezproblémový. Do  zamestnaneckej časti AS UK boli 
zvolení doc. J. Labudová, doc. M. Vavák a dr. Ľ. Tománek, do študentskej časti AS UK  Mgr. M. 
Kováč a Mgr. A. Ščibrány. 

b) Dekan FTVŠ UK doc. Vanderka a predseda AS FTVŠ UK informovali, že 4 fakulty UK 
nevypísali voľby do AS UK v termíne v súlade s legislatívou.  

 

K bodu 5 Výška školného pre ak. rok 2016/17. 

 

a) Materiál k bodu predložil dekan FTVŠ UK doc. Vanderka. 

b) V diskusii odznel návrh na stratifikáciu výšky školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia 
študentov, ktorým chýba minimum predmetov alebo kreditov (dr. Buzgó). Dekan fakulty 
informoval, že každú žiadosť študenta posudzuje individuálne a v odôvodnených prípadoch dáva 
návrh rektorovi UK na zníženie výšky školného. Prof. Holienka informoval členov senátu, že 
všetky okolnosti úpravy výšky školného rieši smernica rektora UK. 

c) Doc. Zapletalová upozornila na formálnu chybu v bode 3, kde je treba odstrániť posledný riadok 
s výškou školného 75 €. 

d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil materiál „Výška školného pre ak. rok 2016/2017“ s pripomienkou k bodu 3 uvedenou 
v bode 5 c).  

 

K bodu 6 Schvaľovanie materiálov schválených per-rollam – „Štatút FTVŠ UK“ a „Študijný 
poriadok FTVŠ UK“ 

 

a) Bod uviedol dekan fakulty doc. Vanderka. Vysvetlil okolnosti, prečo nie je možné „Štatút FTVŠ 
UK“ a „Študijný poriadok FTVŠ UK“ schvaľovať per-rollam a niektoré skutočnosti okolo 
zapracovania pripomienok z AS UK a prorektorky prof. Patakyovej. Keďže sa opätovne 
predkladá v právnej komisii AS UK už prerokovaný materiál, uviedol, že oba materiály budú 
schválené na nasledujúcom zasadnutí AS UK bez ďalšieho pripomienkovania. 

b) V diskusii predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vysvetlil, že dôvodom zmätočného hlasovania sú 
nejasnosti medzi starými fakultnými a novými rektorátnymi predpismi. 

c) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil materiál „Štatút FTVŠ UK“. 



d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil materiál „Študijný poriadok FTVŠ UK“. 

 

K bodu 8 Zásady volieb do AS FTVŠ UK  

 

a) Materiál uviedol predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák. V súvislosti s uznesením zo zápisu č. 6 bod 
4c) informoval, že sporný bod Čl. 30 a návrhy na jeho riešenie konzultoval s právnikmi. 
Z konzultácií s nimi vyplynulo, že AS UK môžu byť podľa platnej legislatívy len dvojkomorové. 
Spôsob nastupovania náhradníkov na uvoľnené miesta je možný len spôsobom, ktorý je uvedený 
v „Zásadách volieb do AS FTVŠ UK“ v Čl. 30 ods. 2.  

b)  Prof. Holienka, ktorý daný bod pripomienkoval v predchádzajúcom materiáli, v diskusii 
konštatoval, že návrh akceptuje. Upozornil na nesprávnu odvolávku v Čl. 30 ods. 7 na Čl. 29 ods. 
2. 

c) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil materiál „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“ s pripomienkou k Čl. 30 ods. 7. 

 

K bodu 9 Rôzne  

 

a) Predseda AS FTVŠ UK informoval, že na základe pripomienok stravníkov prerokoval spolu s 
doc. Lipkovou, dr. Bielikom a tajomníkom fakulty návrhy na zvýšenie kvality stravy s firmou 
GAST.TOM s.r.o., ktorá zabezpečuje stravovanie v jedálni FTVŠ UK. Výsledky rokovania sú 
uspokojivé. 

b) Doc. Benčuriková upozornila na potrebu doplnenia komisií AS FTVŠ UK o študentov. Predseda 
AS FTVŠ UK informoval, že ich zaradenie do komisií sa uskutoční až po schválení „Štatútu 
FTVŠ UK“. 

c) Na základe návrhu doc. Zapletalovej AS FTVŠ UK žiada vedenie FTVŠ UK, aby pre schvaľovací 
proces boli materiály predkladané komplexne vrátane pripomienok. 

Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 návrh schválil. 

d) Prof. Holienka podal návrh, či by nebolo vhodné prerokovať, aby v budúcnosti neboli dekan 
fakulty a predseda AS FTVŠ UK z jedného pracoviska. Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák 
objasnil, že takéto rozhodnutie nie je možné. To, že dekan fakulty a predseda AS fakulty sú 
členmi tej istej katedry neodporuje žiadnym právnym ani vnútorným predpisom. 

 

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

Overovateľ: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. 
predseda mandátovej komisie 

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

 

V Bratislave 29.10.2015 


