ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre,
konaného dňa 26.03.2007

Prítomní: viď prezenčná listina

Program :
1. Kontrola uznesení
2. Správa o systematizácii FSVaZ UKF
3. Rozpočet FSVaZ UKF na rok 2007
4. Rôzne
Predseda AS FSVaZ JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. Otvoril zasadnutie AS, privítal
prítomných členov a oboznámil ich s programom rokovania senátu. Privítal Prof. PhDr. Petra
Ondrejkoviča, PhD., dekana FSVaZ UKF.

Bod 1 Kontrola uznesenia
JUDr. Galbavý skonštatoval, že uznesenie z posledného zasadnutia Akademického
senátu bolo splnené.

Bod 2 Správa o systematizácii FSVaZ UKF
Dekan FSVaZ UKF Prof. Ondrejkovič predstavil systematizačné a racionalizačné
opatrenia na FSVaZ UKF.
Diskusia:
Mgr. Rusnáková – upozornila na neúplný údaj počte profesorov na ÚRŠ, chýba Prof. Kusin;
Janíková Barbora – prečo je stanovený počet v seminárnej skupine 20 študentov;
Prof. Ondrejkovič – počty študentov sa zvýšili z dôvodu racionalizačných opatrení, ak bude
menej študentov v seminárnej skupine, bude potrebné prijať viac pedagógov;
Dr. Pružinec – dáva na zváženie znížiť počet študentov v seminárnej skupine,
Prof. Ondejkovič – počty študentov v skupine sa stále odvíjajú od finančného zabezpečenia;
Dr. Pružinec - toto opatrenie sa mu zdá nesystémové, schvaľuje sa až v priebehu semestra,
úpravy by sa mali robiť pred začiatkom akademického roku resp. semestra;
Prof. Ondejkovič – predložené návrhy sú dočasné, platné iba do konca letného semestra 2007,
na nový akademický rok sa budú roboť nové racionalizačné opatrenia;
1

Členovia senátu hlasovali aklamačne.
Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/03/07-1
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje Správa o systematizácii
FSVaZ UKF s podmienkou doplnenia Prof. PhDr. Vasiľa Kusina, DrSc. do stavu profesorov
na Ústave romologických štúdií.

Bod 3 Rozpočet FSVaZ UKF na rok 2007
Prof. Ondrejkovič informoval, že predkladaný rozpočet bol schválený AS UKF. Dr.
Galbavý navrhuje zaviazať dekana, aby na najbližšie zasadnutie senátu predložil rozpočet na
jednotlivé pracoviská fakulty.
Prof. Ondrejkovič – rozpočet na pracoviská bude informatívny iba do konca akademického
roku, od nového akademického roku máme akreditované nové študijné odbory a plánuje sa
zriadenie novej katedry.
Členovia senátu hlasovali aklamačne za rozpočet.
Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/03/07-2
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje rozpočet FSVaZ UKF na rok
2007.
Uznesenie č. 26/03/07-3
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre zaväzuje dekana FSVaZ UKF v Nitre Prof. PhDr.
Petra Ondrejkoviča, PhD. pripraviť a predložiť na zasadnutie senátu AS FSVaZ UKF, okrem
zasadnutia, na ktorom sa bude voliť dekan FSVaZ UKF, informatívny rozpočet na jednotlivé
pracoviská fakulty pre akademický rok 2006/2007 a návrh na rozpočet pre jednotlivé
pracoviská fakulty na akademický rok 2007/2008.
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Bod Rôzne
Predseda senátu Dr. Galbavý predložil členom senátu list rektora UKF Prof. RNDr.
Libora Vozára, CSc., v ktorom odporúča zvážiť posunutie termínu volieb dekana FSVaZ
UKF zo dňa 3. apríla 2007 na iný termín, z dôvodu pracovnej návštevy predsedu vlády SR
Róberta Fica. Dr. Galbavý navrhol preložiť termín volieb dekana na 4. apríla 2007 od 9,00
hod., kedy bude zhromaždenie Akademickej obce FSVaZ UKF.
Členovia senátu hlasovali aklamačne za zmenu termínu volieb dekana FSVaZ UKF.
Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 26/03/07-4
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre väčšinou hlasov súhlasí s preložením termínu volieb
dekana FSVaZ UKF na deň 4. apríla 2007.

Zapísala: Mgr. Zuzana Majerová

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
predseda AS FSVaZ UKF
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