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

konaného dňa  3.5.2007 
 

 
 
Prítomní: viď prezenčná listina  
 
Program zasadnutia: 
1. Kontrola uznesení 
2. Schvaľovanie predĺženia pracovného pomeru Doc. RNDr. Dariny Marcinkovej, CSc. 
3. Voľba člena/členky do Rady vysokých škôl SR (Prof. Sollárová) 
4. Zasadnutie Akademickej obce – návrh termínu zasadnutia 
5. Schvaľovanie počtov študentov v akademickom roku 2007/2008 (Prof. Ondrejkovič) 
6. Rôzne 

_______________________________________________ 
 
Bod 1. 
Predseda AS FSVaZ UKF skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené a iné pre AS ani 
nevyplývali. 
Bod 2. 
Akademický senát FSVaZ rokoval o predĺžení pracovného pomeru Doc. RNDr. Dariny 
Marcinkovej, CSc. do 31.12.2007. Diskutovalo sa o zlej situácii na Katedre sociálnej práce 
a sociálnych vied, ktorá od 1. 4. 2007 nemá vedúceho katedry a doc. Marcinková je 
zástupkyňou a koná v jednoduchých záležitostiach namiesto neho. Tajným hlasovaním 11 
prítomní členovia AS hlasovali nasledovne:  
Za: 10  Proti: 0 Zdržal/a sa: 1 
Bod 3. 
Rada vysokých škôl SR písomne požiadala predsedu AS FSVaZ UKF o zvolenie nového 
člena do RVŠ SR na obdobie rokov 2007 – 20011. Doposiaľ bola členkou za FSVaZ UKF 
v Nitre Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., ktorá prítomná na zasadnutí senátu navrhla, aby 
novým členom bol zástupca senátu a navrhla AS zvoliť PhDr. Ľubora Pilárika. Predseda 
senátu podal druhý návrh vyplývajúci zo zasadnutia Predsedníctva AS FSVaZ, na ktorom bol 
podaný návrh na znovu zvolenie Prof. Sollárovej. Po konštruktívnej diskusii sa pristúpilo 
k tajnému hlasovaniu o zvolení Prof. PhDr. Evy Sollárovej, CSc. ako členky RVŠ SR na roky 
2007 – 2011. Všetci prítomní hlasovali nasledovne: 
Za: 11  Proti: 0 Zdržal/a sa: 0 
Bod 4. 
Aby senát splnil podmienky, ktoré mu udáva Štatút AS FSVaZ UKF v Nitre, predseda senátu 
zvolá Akademickú obec dňa 6.6.2007 o 9:00 hod. Hlasovanie prítomných členov o tomto 
bode bolo nasledovné: 
Za: 11  Proti: 0 Zdržal/a sa: 0 
Bod 5. 
Dekan FSVaZ UKF v Nitre predložil návrh na Schvaľovanie počtov študentov  
v akademickom roku 2007/2008 a ústny návrh na schválenie 20 miest pre externé štúdium 
ošetrovateľstva na INES Internacional (súkromná škola) v Prahe. 
Hlasovanie prítomných členov o tomto bode bolo nasledovné: 
Za: 7  Proti: 0 Zdržal/a sa: 4  



Bod 6. Rôzne 
4 Predseda senátu navrhol, aby p. Mgr. Zuzanu Majerovú, ktorá je t. č. na materskej 

dovolenke zastupovala Mgr. Miroslava Páleníková a mala tak na starosti administratívu 
a zapisovanie zo stretnutí zasadnutí AS. Nikto z prítomných členov nepodal návrh na iného 
kandidáta. 10-ti členovia AS jednohlasne zvolili Mgr. Miroslavu Páleníkovú, 1 člen AS sa 
zdržal hlasovania. 

4 3 študentkám v AS končí funkčné obdobie dňom štátnic, t. j. dňom vykonania štátnej 
škúšky na FSVaZ UKF v Nitre (v máji 2007). Až po ukončení ich funkčného obdobia bude 
môcť predseda AS FSVaZ vyhlásiť termín konania nových volieb do študentskej časti AS. 

4 Mgr. Jurina Rusnáková ako vedúca legislatívnej komisie AS FSVaZ upozornila na 
fakt, že pani docentka Poliaková do dnešného dňa písomne nevyrozumela akademický senát 
FSVaZ vo veci údajného falšovania podpisov pri voľbách do senátu FSVaZ konaného dňa 
6.6.2006 a preto legislatívna komisia nezačala doposiaľ konať a prešetrovať uvedenú vec. 

4 V závere sa členovia senátu navzájom informovali o úspechoch študentov FSVaZ 
a pripravovaných akciách v najbližšom období, ktoré sa budú konať v priestoroch fakulty na 
Kraskovej ulici. 
 
 
V Nitre dňa 3.5.2007 zapísala Mgr. Miroslava Páleníková 
 
 
 
 
        JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. 
               predseda AS FSVaZ UKF v Nitre 

 
 
 
 


