
Zápisnica 
zo zasadnutia AKADEMICKÉHO SENÁTU FSVaZ UKF v Nitre 

konaného dňa 19. 9. 2011 o 13:00 hod. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FSVaZ – Dr. Mesárošová 
3. Informácia – Štatút FSVaZ – Dr. Gallová 
4. Podmienky prijatia v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 2011/2012 
5. Rôzne 

 
 
 
 
 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
Predsedkyňa AS FSVaZ doc. Pavelová privítala členov AS FSVaZ, otvorila 
zasadnutie a skontrolovala uznesenia. 
 

2. Podmienky prijatia v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 2012/2013 
Predsedkyňa AS FSVaZ doc. Pavelová navrhla a zároveň sa opýtala, či všetci členovia 

súhlasia s požiadavkou, aby boli prednostne prezentované podmienky prijatia na základe 
žiadosti pani dekanky FSVaZ. K uvedenému bodu sa vyjadril pán prodekan Dr. Pilárik, ktorý 
informoval, že vysokoškolský zákon nám ukladá povinnosť, aby sme do 20.9. 2011 zverejnili 
podmienky prijatia. Podmienky prijatia boli pripomienkované vedúcimi katedry a ústavov na 
FSVaZ a nastavované v súlade s platnou legislatívou. Prodekan informoval o základných 
kritériách a zmenách podmienok prijatia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Aktuálne sú 
zverejnené i oznamy na webovej stránke fakulty, týkajúce sa podmienok prijatia. Dekanka 
FSVaZ prof. Sollárová informovala, že sa smeruje k vyššiemu nastaveniu počtov študentov 
magisterského štúdia. Diskusia k tomuto bodu sa týkala poplatkov za externé štúdium, ktoré 
boli znížené. 
Uznesenie č. 19/9/11-1 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje podmienky prijatia na štúdium 
v akademickom roku 2012/2013  na FSVaZ. 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 
 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FSVaZ – Dr. Mesárošová 
Uznesenie č. 19/9/11-2 
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje a vyhlasuje termín konania 
volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSVaZ na 25.10. 2011 v utorok od 9:00 hod.  
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 
Zodp.: Dr. Mesárošová (predsedkyňa volebnej komisie), za študentskú časť Bc. Lucia 
Nikodémová 
 

4. Informácia – Štatút FSVaZ – Dr. Gallová 
Dr. Gallová a Dr. Pavelová predložili dokument „Aktualizácia Štatútu Fakulty sociálnych 
vied a zdravotníctva“. Predsedkyňa AS FSVaZ navrhla požiadať o spoluprácu vedenie 



fakulty. Dr. Gallová informovala, že osloví pánov prodekanov – formulácia požiadavky pre 
vedenie fakulty. Zároveň prebehla v AS FSVaZ diskusia k Rokovaciemu poriadku FSVaZ, 
ktorý absentuje. Rokovací poriadok AS UKF je vo vybraných aspektoch v rozpore so 
Štatútom FSVaZ (napr. uznášaniaschopnosť). Uvedené si berie za úlohu doriešiť predsedkyňa 
AS FSVaZ. 
Uznesenie č. 19/9/11-3 
AS FSVaZ poveruje Dr. Gallovú spracovať návrh zmien (aktualizácia Štatútu FSVaZ), ktorý 
bude postúpený vedeniu fakulty. 
Zodp.: Dr. Gallová 
Termín: do najbližšieho zasadnutia AS FSVaZ 
Uznesenie č. 19/9/11-4 
AS FSVaZ poveruje predsedkyňu AS zistiť informácie týkajúce sa tvorby Rokovacieho 
poriadku FSVaZ.   
Zodp.: Doc. Pavelová 
Termín: do najbližšieho zasadnutia AS FSVaZ 
 
5. Rôzne: 
P. Jošt informoval senát, že AS FSVaZ nemá žiadnu konkrétnu informáciu o organizovaní 10. 
výročia fakulty a zároveň navrhol, aby sme požiadali vedenie fakulty o informáciu pre členov 
AS FSVaZ. 
Uznesenie č. 19/9/11-5 
AS FSVaZ ukladá predsedníčke AS FSVaZ vyžiadať komplexnú informáciu o organizovaní 
10. výročia založenia fakulty pre členov AS FSVaZ. 
Zodp.: predsedkyňa senátu doc. Pavelová 
Termín: do 15.10.2011 
Dr. Lulei informoval, že na základe Štatútu FSVaZ a zákona o VŠ by mali byť zverejnené 
zápisnice z AS FSVaZ na oznamovacej tabuli a zaslané všetkým členom Akademickej obce 
FSVaZ a zároveň navrhol, aby to bolo riešené prostredníctvom tabule umiestnenej na fakulte, 
kde by boli všetky informácie o AS FSVaZ (zápisnice, oznamy a i.). Tiež navrhol 5 dňovú 
lehotu na spracovanie zápisnice a jej zverejnenie na oznamovacej tabuli.  
Uznesenie č. 19/9/11-6 
AS FSVaZ ukladá vyčleniť oznamovaciu tabuľu pri vstupe na FSVaZ, na ktorej budú 
vyvesené všetky potrebné informácie. Zápisnice zo zasadnutia AS FSVaZ budú zverejnené do 
5 pracovných dní od konania zasadnutia AS FSVaZ a budú zaslané mailom všetkým členom 
akademickej obce FSVaZ.   
Zodp.:   Dr. Solgajová (nástenka) 

Dr. Lulei (spracovanie zápisnice) 
p. Jošt (zverejnenie zápisnice)  

Termín: podľa znenia uznesenia 
 
 
 
Spracoval: Dr. Lulei        22.9. 2011 v Nitre 


