
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 22.1.2018 

 

Prítomní: 24 členov AS FiF UK 

(priložená prezenčná listina) 

 

Program:                                                             

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

2. Prerokovanie a schvaľovanie pravidiel prijímacieho konania a zoznamu otváraných 

študijných programov pre akademický rok 2018/2019 (predkladateľka: prodekanka 

pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou). 

3. Prerokovanie návrhu zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK (predkladateľ: 

predseda Legislatívnej komisie AS FiF UK). 

4. Rôzne. 

5. Záver zasadnutia. 

 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1: 

 predseda AS FiF UK predstavil prítomným návrh programu zasadnutia; 

 k navrhovanému programu neodzneli žiadne pripomienky alebo žiadosti o doplnenie; 

 hlasovanie: za návrh (22) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0); 

 záver: Program bol schválený v navrhovanej podobe. 

K bodu 2: 

 Prodekanka Szapuová predstavila dokument o pravidlách prijímacieho konania a 

zoznam otváraných študijných programov na AR 2018/2019.  Predsedníčka ŠČ AS 

Gabriela Križanová a Viktor Svetský vystúpili s pripomienkou príliš vysokého počtu 

prijímaných študentov na odbor psychológia, a to z hľadiska nedostatočnej priestorovej 

kapacity Katedry psychológie, čo vzala prodekanka na vedomie do budúcna. 

 Hlasovanie (Pravidlá prijímacieho konania): za návrh (19) / proti návrhu (0) / zdržanie 

sa hlasovania (5); 

 Hlasovanie (Zoznam otváraných študijných programov): za návrh (23) / proti návrhu 

(0) / zdržanie sa hlasovania (2) 

 záver: Pravidlá prijímacieho konania a zoznam otváraných študijných programov pre 

AR 2018/2019 bol schválený v predloženej podobe. 

K bodu 3: 

 Predseda AS FiF UK prítomných informoval, že Legislatívna komisia sa zaoberala 

revíziou Rokovacieho poriadku AS FiF UK. Informoval, že predkladané návrhy zmien 



v Rokovacom poriadku sú otvorené diskusii. Následne sa prítomní zaoberali 

jednotlivými návrhmi zmien rokovacieho poriadku. 

 K jednotlivým pripomienkam v diskusii vystúpili (bez uvádzania titulov a v abecednom 

poradí): G. Lubelcova, L. Rybár, L. Sabela, V. Svetský, J. Šušol, S. Vertánová. 

 Pripomienky, ktoré ostali otvorené ďalšej diskusii: 
o Otázka tvorby pevného harmonogramu stretnutí AS FiF UK na celý AR/ 

semester; 
o Otázka umožnenia prítomnosti neprítomných členov AS FiF UK 

prostredníctvom konferenčného hovoru, s výnimkou možnosti tajného 

hlasovania; 
o Otázka voľby administratívneho pracovníka/člena senátu pre potrebu 1 

zapisovateľa a 2 overovateľov. 

 Predseda AS FiF UK vyzval prítomných senátorov k tomu, aby zaslali svoje 

pripomienky k dokumentu jemu alebo predsedovi Legislatívnej komisie, dr. Rybárovi 

a sľúbil ďalšiu prácu v otázke zásad volieb do AS FiF UK prostredníctvom 

Legislatívnej komisie. 

K bodu 4: 

 Prof. Slobodník informoval prítomných, že v dôsledku komplexnej akreditácie sa musí 

pristúpiť k reakreditácii niektorých študijných programov. Taktiež sa musia k 

niektorým programom priradiť noví garanti (docenti a profesori, ktorí nedosiahli 70 

rokov). Predseda AS FiF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, avšak neodzneli žiadne 

pripomienky alebo žiadosti o doplnenie. 

 Prof. J. Šušol, dekan FiF UK, sa poďakoval senátorom za ich doterajšiu prácu. 

K bodu 5: 

 Predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie senátu. 

 

...................................... 

Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 

predseda AS FiF UK 

 

Zapísala: 

Bc. Gabriela Križanová 

 

 

 

 


