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Zápisnica  

z 2. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM  v Trnave zo dňa 

27.11.2018   

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia (predsedníčka AS FSV UCM) 

2. Schválenie programu 2. zasadnutia AS FSV UCM (predsedníčka AS FSV UCM) 

3. Kooptácia člena zamestnaneckej časti AS FSV UCM (predsedníčka AS FSV UCM) 

4. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti UCM a výsledky doplňujúcich 

volieb do zamestnaneckej časti AS UCM a AS FSV zo dňa 14.11.2018 (predsedníčka 

AS FSV UCM) 

5. Organizačný poriadok FSV UCM a organizačná schéma FSV UCM (dekan FSV 

UCM) 

6. Voľba prodekanov FSV UCM (dekan FSV UCM) 

7. Smernica Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pri prestupe zo študijného programu 

Sociálne služby a poradenstvo na študijný program Sociálne služby a poradenstvo vo 

verejnej správe, 2018 (prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť) 

8. Rôzne  

9. Záver 

  

 
 

1)  Otvorenie zasadnutia 

 
Predsedníčka AS FSV UCM, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. otvorila 2. zasadnutie AS 

FSV UCM v akad. roku 2018/2019, privítala prítomných členov Akademického senátu  FSV 

UCM a členov Vedenia FSV UCM. 

 

2) Schválenie programu 2. zasadnutia AS FSV UCM 

 
Predsedníčka AS FSV UCM, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. oboznámila členov AS FSV 

UCM s programom 2. zasadnutia, ku ktorému vzniesla dotaz prodekanka dr. Karasová 

ohľadom bodu programu č. 7, ktorý navrhuje stiahnuť z programu, nakoľko sa smernica 

pripravuje. 

 

Následne vyzvala predsedníčka AS FSV UCM k hlasovaniu o programe 2. zasadnutia AS 

FSV UCM.  

  

 

Návrh č. 14: 

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o programe 2. zasadnutia AS FSV 

UCM. 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 9 hlasov 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

Návrh č. 14 schválený 

 

Uznesenie č. 14/2018: 

Členovia AS FSV UCM schválili program 2. zasadnutia AS FSV UCM. 

 

 

3) Kooptácia člena zamestnaneckej časti AS FSV UCM  
 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala členov AS FSV 

UCM, že dňa 21.11.2018 prevzala list doc. PhDr. Jozefa Klavca, PhD., v ktorom sa vzdáva 

členstva v AS FSV UCM k 21.11.2018 ( Príloha č.1). 

 

Uviedla, že v doplňujúcich voľbách dňa 14.11.2018 na základe odovzdaných platných hlasov 

sa stal náhradníkom do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2016 – 

2019 doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., ktorý nahradil doc. Klavca v AS FSV UCM. 

 

Odovzdala doc. Horváthovi osvedčenie o členstve v AS FSV UCM (Príloha č.2) 

a poďakovala doc. Klavcovi za vykonanú prácu.   

 

 

4) Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti UCM  

a výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS 

UCM a AS FSV zo dňa 14.11.2018  

 
Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. oboznámila  členov AS FSV 

UCM s výsledkami doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM na funkčné 

obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2020 zo dňa 14.11.2018 (Príloha č.3). 

Konštatovala, že na základe odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov sa 

náhradníkmi študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2017 – 2020 stali:  

Bc. Silvia Kormanová  s počtom hlasov  27 

Bc. Anežka Borošová  s počtom hlasov  21 

Monika Kmeťová   s počtom hlasov  19 

Stela Olejárová   s počtom hlasov  17  

 

Následne oboznámila členov AS FSV UCM s výsledkami doplňujúcich volieb do 

zamestnaneckej časti AS UCM a AS FSV zo dňa 14.11.2018 (Príloha č.4, 5). 

Konštatovala, že na základe odovzdaných platných hlasov pre kandidáta sa náhradníkom do 

zamestnaneckej časti AS UCM a AS FSV stal:  

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.   s počtom hlasov  29 

 
Uznesenie č. 15/2018: 

Členovia AS FSV UCM berú výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM 

na funkčné obdobie r. 2017 – 2020, výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej 

časti AS UCM a AS FSV zo dňa 14.11.2018 na vedomie. 
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5) Organizačný poriadok FSV UCM a organizačná schéma FSV 

UCM  

 
Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala o predloženom 

návrhu dekana FSV UCM doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. na úpravu Organizačného 

poriadku FSV UCM v Trnave, ktorého prílohou je organizačná štruktúra FSV UCM (Príloha 

č.6) a odovzdala slovo dekanovi FSV UCM.  

 

Dekan FSV UCM poďakoval členom AS FSV UCM za schválenie programu rokovania 

a uviedol, že predkladaný organizačný poriadok a organizačná štruktúra vychádza 

z koncepcie kontinuity, ktorú ako kandidát na dekana predložil v júni 2018. Cieľom je 

realizovať konkrétne návrhy a zmeny, ktoré nie sú radikálnym rezom do vnútornej  štruktúry, 

neobmedzujú pôsobenie ani jednej súčasti, ale sú realitou súčasného vývoja v rámci FSV 

UCM.  Uviedol, že vnútorný predpis bol prerokovávaný na úrovni vedenia a kolégia dekana 

FSV UCM.  

 

Predstavil Organizačnú štruktúru FSV UCM: 

- redukcia z 5 na 4 prodekanov – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

prodekan pre zahraničné vzťahy, prodekan pre rozvoj a marketing, prodekan pre 

vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu 

- prodekan riadi príslušné oddelenie, referát 

- dekanát – vedúci kancelárie dekana, tajomník 

- 3 samostatné katedry – Katedra politických vied, Katedra verejnej správy, Katedra 

sociálnych služieb a poradenstva 

- účelové pracoviská - vytvorené v minulosti nerealizovali svoje vízie za účelom, na 

ktorý boli zriadené, zároveň organizačný poriadok stanovuje, že vznikať môžu  (§2, 

čl.1, §8) 

 

Predsedníčka AS FSV UCM poďakovala dekanovi FSV UCM za predstavenie dokumentu 

a otvorila diskusiu. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy pristúpila k hlasovaniu.  

 

 

Na rokovanie AS FSV UCM sa dostavil senátor PhDr. Ján Machyniak, PhD., ktorý vopred 

ospravedlnil svoje meškanie predsedníčke AS FSV UCM.   

 

Návrh č. 16: 

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o predloženom návrhu na úpravu 

vnútorného predpisu FSV UCM -  Organizačný poriadok Fakulty sociálnych vied UCM 

v Trnave.  

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 10 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Návrh č. 16 schválený 

 

Uznesenie č. 16/2018: 

Členovia AS FSV UCM schválili predložený návrh vnútorného predpisu FSV UCM -  

Organizačný poriadok Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.  
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6) Voľba prodekanov FSV UCM 

 
Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala o predloženom 

návrhu dekana FSV UCM doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. na voľbu prodekanov FSV 

UCM  a odovzdala slovo dekanovi FSV UCM.  

 

Dekan FSV UCM poďakoval za schválenie Organizačného poriadku a organizačnej schémy 

FSV UCM a kontinuálne je možné pristúpiť k bodu č. 6. 

Navrhol obsadenie 4 pozícií prodekanov, aby každý prodekan mal partnera na úrovni 

prorektora UCM.  

Uviedol, že prodekanka dr. Poórová má platný mandát od 17.01.2017.  

 

Dekan FSV UCM do pozície prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť navrhol Ing. 

Júliu Karasovú, PhD., prodekana pre rozvoj a marketing – PhDr. Michala Imroviča, 

PhD., prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu – PhDr. Andreu Čajkovú, 

PhD.  

 

Predsedníčka AS FSV UCM poďakovala dekanovi FSV UCM za predstavenie navrhovaných 

prodekanov a nakoľko neboli žiadne iné návrhy a pripomienky pristúpila k tajnej voľbe. 

 

Navrhla členov volebnej komisie: 

Ing. Jana Osuská – za zamestnaneckú časť 

PhDr. Richard Brix, PhD. – za zamestnaneckú časť  

Mgr. León Richvalský  - za študentskú časť 

 

Vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne iné návrhy na členov volebnej komisie, pristúpila 

k hlasovaniu. 

 

Návrh č. 17: 

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o zložení volebnej komisie pre voľbu 

prodekanov FSV UCM. 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 11 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh č. 17 schválený 

 

Uznesenie č. 17/2018: 

Členovia AS FSV UCM schválili volebnú komisiu pre voľbu prodekanov FSV UCM v 

navrhovanom zložení: 

Ing. Jana Osuská – za zamestnaneckú časť 

PhDr. Richard Brix, PhD. – za zamestnaneckú časť  

Mgr. León Richvalský  - za študentskú časť  

 

 

Pred začatím tajného hlasovania o voľbe prodekanov FSV UCM členka volebnej komisie  

Ing. Jana Osuská objasnila spôsob úpravy hlasovacích lístkov a vyhlásila tajné hlasovanie za 

začaté.  
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Členovia AS FSV UCM pristúpili k tajnému hlasovaniu. Hlasovalo 11 členov AS FSV UCM 

(Príloha č.7,8,9 – Hlasovacie  lístky – Voľba prodekanov FSV UCM). 

Členka volebnej komisie Ing. Jana Osuská  vyhlásila výsledky hlasovania a konštatovala, že 

základe odovzdaných súhlasných hlasovacích lístkov boli navrhnutí prodekani zvolení.  

 

Voľba prodekanov FSV UCM súhlasím nesúhlasím neplatný 

Ing. Júlia Karasová, PhD.  

Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
7 1 3 

PhDr. Michal Imrovič, PhD. 

Prodekan pre rozvoj a marketing  
8 0 3 

PhDr . Andrea Čajková, PhD.  

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a 

kvalitu 

6 1 4 

 

 

 Predsedníčka AS FSV UCM popriala novozvoleným prodekanom veľa úspechov v práci 

a aby ich činnosť smerovala k rozvoju fakulty. 

 

Uznesenie č. 18/2018: 

Členovia AS FSV UCM konštatujú, že vo voľbách boli zvolení prodekani: 

Ing. Júlia Karasová, PhD. - prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

PhDr. Michal Imrovič, PhD. - prodekan pre rozvoj a marketing  

PhDr. Andreu Čajkovú, PhD. prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu.  

  

7) Rôzne 

 
Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. otvorila bod Rôzne. 

 

Senátor doc. Horváth uviedol, že po konzultácii s dekanom FSV UCM a členmi 

akademického senátu predkladá nasledovné návrhy: 

 

- webová stránka FSV UCM  - navrhuje, aby informácie pre uchádzačov boli 

sústredené v jednej sekcii – príhovor dekana, prijímacie konanie, podujatia, štipendiá, 

info o meste, často kladené otázky, informácie pre zahraničných študentov atď. 

- navrhuje uznesenie v nasledovnom znení: AS FSV UCM odporúča dekanovi FSV 

UCM v termíne do 15.1.2019 vytvorenie novej podoby webovej stránky pre 

uchádzačov na štúdium, ktorá by bola  oproti súčasnému stavu výrazne inovatívna, 

kreatívna a v jazykových mutáciách  anglického, ruského a ukrajinského jazyka. 

 

Dekan FSV UCM doc. Mihálik poďakoval za schválenie prodekanov a uviedol, že vedenie 

fakulty môže pokračovať vo svojej činnosti tak, ako plánovalo a spolupracovať 

s akademickým senátom fakulty. 

K návrhu senátora doc. Horvátha uviedol, že webovej stránke FSV UCM sa venovalo 

kolégium dekana, bolo by vhodné webovú stránku redizajnovať a navrhnúť možné cesty  

zlepšenia hlavne pre uchádzačov.   

Na úrovni kolégia dekana navrhol vypracovanie marketingového plánu marketingovou firmou 

alebo osloviť študentov denného štúdia fakulty, aby sa k webovej stránke vyjadrili.  

Uviedol, že kolégiom dekana bolo uložené uznesenie smerom k dekanovi a prodekanovi, aby 

sa touto otázkou zaoberali. 
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Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. vzhľadom k tomu, že 

neboli vznesené ďalšie návrhy, predložila upravený návrh uznesenia a vyzvala členov AS 

FSV UCM k hlasovaniu. 

 

Návrh č. 19: 

Predsedníčka AS FSV UCM predniesla návrh uznesenia a vyzvala k hlasovaniu: 

AS FSV UCM odporúča dekanovi FSV UCM v termíne do 15.1.2019 vytvorenie novej 

podoby webovej stránky pre uchádzačov o štúdium v jazykových mutáciách  anglického, 

ruského a ukrajinského jazyka. 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 10 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Návrh č. 19 schválený 

 

Uznesenie č. 19/2018: 

AS FSV UCM odporúča dekanovi FSV UCM v termíne do 15.1.2019 vytvorenie novej 

podoby webovej stránky pre uchádzačov o štúdium v jazykových mutáciách  anglického, 

ruského a ukrajinského jazyka. 

T: 15.01.2019 

 

Senátor doc. Horváth navrhol úpravu vnútorného predpisu FSV UCM – Rokovací poriadok 

Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave z roku 2012. 

Navrhuje v súlade s Rokovacím poriadkom AS UCM zriadiť na pôde AS FSV UCM 

nasledovné komisie: 

- finančná 

- legislatívna a volebná 

- pedagogická 

-  navrhuje uznesenie v nasledovnom znení: AS FSV UCM schvaľuje návrh na 

vytvorenie stálych komisií AS FSV UCM: finančná, legislatívna a volebná, 

pedagogická. 

Predsedníctvo AS FSV UCM na najbližšom zasadnutí predloží návrh na aktualizáciu 

Rokovacieho poriadku AS FSV UCM. Členovia AS FSV UCM predložia v termíne do 

15.1.2019   návrhy na členov jednotlivých komisií z radov členov i nečlenov AS FSV 

UCM. 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala, že na 

zasadnutí predsedníctva AS UCM sa rokovalo o príslušných komisiách AS UCM a navrhla, 

aby po ukončení 2. zasadnutia AS FSV UCM sa zišlo predsedníctvo AS FSV UCM 

a stanovilo si termíny stretnutia ohľadom Rokovacieho poriadku AS FSV UCM a návrhov na 

členov komisií.  

 

Senátor dr. Machyniak vzniesol dotaz, aký bude záver komisií – odporúčací alebo záväzný. 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. uviedla, že komisie budú 

mať kontrolnú funkciu. 
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Senátor doc. Horváth uviedol, že komisie budú mať odporúčací charakter, akademický senát 

môže s návrhom komisie súhlasiť alebo nesúhlasiť, upraviť ho. Komisia je iniciatívny, 

poradný, prípadne kontrolný orgán akademického senátu.  

 

Senátor Jakub Dančo uviedol, či komisie AS UCM majú svoje opodstatnenie, nevníma 

veľkú potrebu vytvárať komisie pre AS FSV, vie si predstaviť komisie pre jednotlivé oblasti 

prodekanov, zložené z pedagógov, študentov, z externých ľudí, je ťažké zložiť samotný akad. 

senát, nebude ľahké zložiť komisie pre akademický senát FSV.  

 

Predseníčka AS FSV UCM doc. Bočáková uviedla, že zriadenie komisií bude mať 

odporúčací, kontrolný charakter, senát má kontrolnú funkciu vo financovaní fakulty, preto 

zriadenie komisií bude mať svoje opodstatnenie. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené 

ďalšie návrhy,  predložila návrh uznesenia a vyzvala členov AS FSV UCM k hlasovaniu. 

 

 

Návrh č. 20: 

Predsedníčka AS FSV UCM predniesla návrh uznesenia a vyzvala k hlasovaniu: 

AS FSV UCM schvaľuje návrh na vytvorenie stálych komisií AS FSV UCM: finančná, 

legislatívna a volebná, pedagogická. 

Predsedníctvo AS FSV UCM na najbližšom zasadnutí predloží návrh na aktualizáciu 

Rokovacieho poriadku AS FSV UCM. Členovia AS FSV UCM predložia v termíne do 

15.1.2019   návrhy na členov jednotlivých komisií z radov členov i nečlenov AS FSV UCM. 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 10 hlasov 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

Návrh č. 20 schválený 

 

Uznesenie č. 20/2018: 

AS FSV UCM schvaľuje návrh na vytvorenie stálych komisií AS FSV UCM: finančná, 

legislatívna a volebná, pedagogická. 

Predsedníctvo AS FSV UCM na najbližšom zasadnutí predloží návrh na aktualizáciu 

Rokovacieho poriadku AS FSV UCM. Členovia AS FSV UCM predložia v termíne do 

15.1.2019   návrhy na členov jednotlivých komisií z radov členov i nečlenov AS FSV 

UCM. 

Z: predsedníctvo AS FSV UCM        T: 15.01.2019 

 

 

Senátor doc. Horváth uviedol, že počet študentov fakulty klesá, fakultu čakajú náročné 

rokovania ohľadom rozpočtu UCM na rok 2019.  

- navrhuje uznesenie v nasledovnom znení:  AS FSV UCM ukladá dekanovi FSV 

UCM predložiť v termíne do 25.1.2019 finančnú analýzu plnenia dotačných 

a nedotačných príjmov FSV UCM za rok 2018 podľa jednotlivých katedier. Zároveň 

ukladá dekanovi FSV UCM predložiť finančnú analýzu personálnych výdavkov FSV 

UCM podľa jednotlivých katedier za mesiac december 2018. Za účelom prípravy 

podkladov pre rozpočet FSV UCM na rok 2019 dekan predloží analýzu vstupných 

údajov (prepočítané počty študentov FSV UCM k 31.10.2017 a aj podľa jednotlivých 

katedier) a kvalifikovaný odhad výdavkov FSV UCM na rok 2019 (osobné náklady, 

prevádzka fakulty). 
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Dekan FSV UCM doc. Mihálik uviedol, že schválenie rozpočtu UCM na rok 2019 je 

dôležitý krok, potrebuje záštitu AS FSV pri rokovaní v AS UCM, resp. v rozpočtovej komisii. 

Tvorba rozpočtu bude náročná, aj z dôvodu inovácií na úrovni vedenia UCM, plnenie ambícií 

UCM, investície do priestorových nákladov, budú znamenať zásah do personálnych nákladov. 

Bude potrebné zabezpečiť naplnenie rozpočtu aspoň na akú úroveň, aby sme finančne pokryli 

11 mesiacov.      

Pokles študentov je radikálny  vo všetkých formách štúdia - medziročne na základe 

porovnávacej analýzy je 26,2 %. 

Dôležité budú kroky, ktoré podnikneme v roku 2019 tak, aby nebol nútený redukovať 

ohodnotenie zamestnancov. Súhlasí so vznikom komisií AS FSV UCM, najmä finančnej. 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. vzhľadom k tomu, že 

neboli vznesené ďalšie návrhy, predložila návrh uznesenia a vyzvala členov AS FSV UCM 

k hlasovaniu. 

 

Návrh č. 21: 

Predsedníčka AS FSV UCM predniesla návrh uznesenia a vyzvala k hlasovaniu:  

AS FSV UCM ukladá dekanovi FSV UCM predložiť v termíne do 25.1.2019 finančnú 

analýzu plnenia dotačných a nedotačných príjmov FSV UCM za rok 2018 podľa jednotlivých 

katedier. Zároveň ukladá dekanovi FSV UCM predložiť finančnú analýzu personálnych 

výdavkov FSV UCM podľa jednotlivých katedier za mesiac december 2018. Za účelom 

prípravy podkladov pre rozpočet FSV UCM na rok 2019 dekan predloží analýzu vstupných 

údajov (prepočítané počty študentov FSV UCM k 31.10.2017 a aj podľa jednotlivých 

katedier) a kvalifikovaný odhad výdavkov FSV UCM na rok 2019 (osobné náklady, 

prevádzka fakulty). 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 11 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh č. 21 schválený 

 

Uznesenie č. 21/2018: 

AS FSV UCM ukladá dekanovi FSV UCM predložiť v termíne do 25.1.2019 finančnú 

analýzu plnenia dotačných a nedotačných príjmov FSV UCM za rok 2018 podľa 

jednotlivých katedier. Zároveň ukladá dekanovi FSV UCM predložiť finančnú analýzu 

personálnych výdavkov FSV UCM podľa jednotlivých katedier za mesiac december 

2018. Za účelom prípravy podkladov pre rozpočet FSV UCM na rok 2019 dekan 

predloží analýzu vstupných údajov (prepočítané počty študentov FSV UCM 

k 31.10.2017 a aj podľa jednotlivých katedier) a kvalifikovaný odhad výdavkov FSV 

UCM na rok 2019 (osobné náklady, prevádzka fakulty). 

Z: dekan FSV UCM         T: 25.01.2019 

 

 

Z dôvodu plánovaného pracovného stretnutia dekana FSV UCM doc. Mihálika a vedúceho 

Katedry verejnej správy doc. Horvátha s rektorom UCM ospravedlňujú svoj odchod 

z rokovania akademického senátu. 
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Predsedníčka AS FSV UCM doc. Bočáková uviedla, že požiadavku denných a externých 

študentov ohľadom zriadenia bufetu v budove univerzity nebude možné naplniť 

z priestorových, hygienických dôvodov.   

 

Požiadavku študentov na zlepšenie úrovne parkovania taktiež nebude možné splniť, nakoľko 

parkovisko patrí mestu Trnava. 

 

Senátorka dr. Kubíčková informovala členov senátu, že na pomôcky pre zdravotne 

znevýhodnených študentov FSV UCM bolo po úprave návrhu vyčlenených 1300 EUR. Bola 

zriadená komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení adekvátnych pomôcok pre zdravotne 

znevýhodnených študentov.  

 

Senátor Jakub Dančo uviedol, že vo viacerých učebniach v Jame nie sú reproduktory, 

navrhoval by zakúpiť, prípadne ak sú k dispozícii umiestniť ich trvalo v Jame. 

 

Prodekan dr. Imrovič uviedol, že reproduktory sú k dispozícii na 1. kontakte, ktoré môže 

vyučujúci využiť pri výučbe, prípadne by sa mohli zakúpiť reproduktory, ktoré budú trvalo na 

používanie v Jame.  

 

 

Uznesenie č. 22/2018: 

AS FSV UCM odporúča Vedeniu FSV UCM zakúpiť reproduktory na skvalitnenie 

výučbového procesu v JAME.   

 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. Bočáková uviedla, že akademický senát upraví  tie 

vnútorné predpisy AS FSV UCM, ktoré bude nevyhnutné zmeniť, ostatné ponechá na 

prípadnú zmenu novému zloženiu akademického senátu.  

 

   

Z dôvodu plánovanej pozvanej prednášky pre študentov senátor dr. Mikuš ospravedlnil svoj 

odchod z rokovania akademického senátu. 

 

Senátor dr. Machyniak vzniesol požiadavku zabezpečiť kurz prvej pomoci pre 

zamestnancov fakulty, nakoľko často krát na prednáške potrebujú zdravotnú pomoc študenti 

fakulty. 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. Bočáková uviedla, že kurz prvej pomoci pre 

zamestnancov fakulty pripraví dr. Kubíčková, ktorá aj príslušný predmet vyučuje. 

 

Uznesenie č. 23/2018: 

AS FSV UCM odporúča Vedeniu FSV UCM zabezpečiť kurz prvej pomoci pre 

zamestnancov FSV UCM.   
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8)  Záver 

 
Predsedníčka  AS FSV UCM  poďakovala prítomným za ich účasť na 2. zasadnutí AS FSV 

UCM a ukončila zasadnutie.  

  

 

V Trnave 12.12.2018 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Osuská   ........................................... 

 

 

Overil: PhDr. Richard Brix, PhD.  ........................................... 

 

 

  

 doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.  ...........................................

 predsedníčka AS FSV UCM 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
1) Vzdanie sa členstva v AS FSV UCM doc. PhDr. Jozefa Klavca, PhD. 

2) Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 14.11.2018 
3) Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 

14.11.20218 
4) Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV zo dňa 14.11.2018 
5) Osvedčenie o členstve - doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 
6) Vnútorný predpis FSV UCM – Organizačný poriadok FSV UCM v Trnave 

7) Hlasovacie lístky – voľba prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu FSV 

UCM 

8) Hlasovacie lístky – voľba prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FSV UCM 

9) Hlasovacie lístky – voľba prodekana pre rozvoj a marketing FSV UCM 

10) Prezenčná listina 

  

  

 


