ZÁPISNICA
zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre,
konaného dňa 12.11.2009
Prítomní:

viď podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.) Kontrola uznesení
2.) Schvaľovanie systemizácie pracovných miest na FSVaZ UKF v NItre
3.) Schvalovanie organizačného poriadku FSVaZ UKF v Nitre
4,) Schvaľovanie členov diciplinárnej komisie FSVaZ UKF Nitra
5.) Rôzne
Bod 1 Kontrola uznesení
Na úvod zasadnutia AS predseda Dr. Galbavý urobil kontrolu plnenia uznesení
s konštatovaním, že k dnešnému dňu nebola žiadna termínovaná úloha pre členov AS.

Bod 2 Schvaľovanie rozpočtu FSVaZ UKF na rok 2009
Prof. Sollárová informovala členov senátu o predkladanej systemizácii pracovných
miest na FSVaZ UKF Nitra, kde uviedla, že je potrebné postupovať podľa pokynu rektorátu
UKF kde je stanovený termín do 10.12.2009 vedený pod číslom

ukf-2009-11/2163-

42:191006
Ing. Kluvancová predstavila predkladanú tabuľku, jednotlivé položky ..

Predseda senátu JUDr. Galbavý vyzval členov na hlasovanie za schválenie rozpočtu na
rok 2009.
Hlasovanie:
Za

12

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č. 12/11/09-1
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje Návrh systemizácie
pracovných miest FSVaZ UKF v Nitre.
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Bod 3Schvaľovanie zmeny organizačného poriadku zo dňa 8.6.2004.

Prof.Sollárová predložikla návrh organizačného poriadku zo dňa 8.6.2004 kde navrhuje
zmenu v čl.9 ods. vypustiť písm.a,b a nahradiť písm.a,ktoré znie vzdelávacej činnosti.

Predseda AS Dr.Ľudovít Galbavý PhD vyzval členov či majú návrhy alebo doplnenie.
Následne vyzval členov na hlasovanie za schválenie doplnku organizačného púoriadku zo dňa
8.6.2009 čl.9 tak ako bol navrhovaný.

Hlasovanie :
Za

12

Proti 0
Zdržal sa hlasovanie 0

Uznesenie č-12/11/09-2
AS FSVaZ jednozačne schvaľuje doplnok Organizačného poriadku zo dňa 8.6.2004 v čl.9.

Bod.4 . Schaľovanie členov disciplinárnej komisie FSVa*Z UKF v Nitre.

Prof.Sollárová predložila návrh na doplnernie disciplinárnej komisie z dôvodu ukončenia
štúdia

dvoch

členiek a navrhuje do komisie Katarínu Chovancovú 1 ročník denného

doktoranského štúdia programu Sociálna práca a Luciu Bartíkovú 2 ročník denného
bakalárskehoé štúdia, programu Ošterovateľstvo.

Predseda AS vyzval členov na hlasovanie a schválenie členov do dosciplinárnej komisie.

Hlasovanie :

Za 12
Proti 0
Zdržaal sa hlasovania 0

Uznesenie č.12/11/09-3
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Akadermický senát jednohlasne schválil do dosciplinárnej komisie FSVaZ Katarínu
Chovayncovú a Luciu Bartíkovú tak ako boli navrhované.

Bod 5 Rôzne

Do bodu rôzne sa zapojil Martin Valentíny,ktorý sa dotazoval ohľadne výcvikov a ich riešenie
.Na otázku odpovedal prodekan Dr.Pilárik a s odpoveďou bol Martin Valentíny spokojný.

Na záver zasadnutia AS FSVaZ UKF predseda senátu JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
poďakoval všetkým za aktívnu účasť na zasadnutí AS FSVaZ UKF.

V Nitre dňa 12.11.2009

Zapísal Dr.Ľudovít Galbavý PhD

Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
predseda AS FSVaZ UKF
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