
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, 

konaného dňa  11.7. 2006 
 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program: 
1. Úvod 
2. Kontrola uznesení 
3. Schvaľovanie študijného programu pre akademický rok 2006/2007           
4. Žiadosť o stanovisko k platovému zaradeniu pracovníkov Katedry ošetrovateľstva  
5. Rôzne 

 
 
 
 
Bod 1 
 Predseda AS FSVaZ  JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. otvoril zasadnutie AS, privítal 
prítomných  členov a oboznámil ich s programom rokovania senátu. Na zasadnutí AS privítal 
dekana FSVaZ UKF v Nitre Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD., ktorý na úvod poprial 
veľa úspechov novým členom senátu. Dekan informoval členov senátu o postavení a 
smerovaní fakulty. 
 
Bod 2 
 JUDr. Galbavý skonštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia Akademického 
senátu boli splnené.  
 
Bod 3 
 Predseda senátu privítal na zasadnutí Doc. PaedDr. Marcelu Verešovú, PhD., 
prodekanku pre vzdelávaciu činnosť – denné štúdium a PhDr. Rastislava Rosinského, PhD. 
prodekana pre vzdelávaciu činnosť – externé štúdium.  
 Doc. Verešová informovala o študijných programoch, ktoré budú otvorené 
v akademickom roku 2006/2007. Všetky študijné plány sú v súlade s Akreditačnými spismi. 
Zároveň predložila na schválenie úpravu v študijnom pláne magisterského štúdia Sociálna 
práca so zameraním na poradenstvo – denné štúdium, nakoľko na zasadnutí AS dňa 27.6.2006 
bola predložená žiadosť na úpravu v tom istom študijnom programe pre externú formu. 
 Dr. Rosinský informoval o otvorení študijných programov v externej forme štúdia v 
akademickom roku 2006/2007v nasledovných strediskách: 
1. stupeň (Bc.) 
Nitra   
- Sociálna práca 
- Sociálna práca v rómskych komunitách 
Dunajská Streda 
- Sociálna práca 
Mojmírovce 
- Sociálna práca 
Lučenec  
- Sociálna práca v rómskych komunitách 
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Spišská Nová Ves 
- Sociálna práca v rómskych komunitách 
 
2. stupeň (Mgr.) 
Nitra   
- Sociálna práca so zameraním na poradenstvo 
Sládkovičovo  
- Sociálna práca so zameraním na poradenstvo 
Mojmírovce 
- Sociálna práca so zameraním na poradenstvo 
Lučenec  
- Sociálna práca v rómskych komunitách 
Spišská Nová Ves 
- Sociálna práca v rómskych komunitách 
 
   Členovia AS FSVaZ UKF hlasovali aklamačne o schválení Študijných programov 
v akademickom roku  2006/2007 a o úprave v študijnom pláne magisterského štúdia Sociálna 
práca so zameraním na poradenstvo – denné štúdium: 
Za :12  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 11/7/06-1 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje Študijné programy 
v akademickom roku  2006/2007 a úpravu v študijnom pláne magisterského štúdia Sociálna 
práca so zameraním na poradenstvo – denné štúdium a zaväzuje vedúcich katedier, aby 
prostredníctvom tútorov boli študenti informovaní o zmenách v študijných programoch. 
 
 
Bod 4 
 Predseda senátu predložil na rokovanie senátu žiadosť o stanovisko k platovému 
zaradeniu pracovníkov Katedry ošetrovateľstva. Nakoľko Akademický senát nemá právo 
rozhodovať v otázkach platov zamestnancov, senát zaväzuje dekana fakulty riešiť predmetnú 
žiadosť. 
   
Uznesenie č. 11/6/06-2 
 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre zaväzuje Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, 
PhD., dekana FSVaZ UKF v Nitre prerokovať s Doc. PhDr. Máriou Boledovičovou, PhD. 
predmetnú žiadosť a o výsledku informovať AS FSVaZ UKF na najbližšom zasadnutí. 
 
 
Bod 5 
 Na zasadnutí AS bol predložený Návrh na odvolanie dekana FVSaZ UKF v Nitre Prof. 
PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. Nakoľko bol dekan mimo fakultu, po telefonickom 
dohovore, dohodol predseda senátu mimoriadne zasadnutie AS FSVaZ UKF na deň 12.7.2006 
o 11,00 hod. za prítomnosti Prof. Ondrejkoviča.     
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Majerová 
        
      
                 JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 
                   predseda AS FSVaZ UKF 


