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Zápisnica 

z 1. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM v Trnave 

zo dňa 15. 10. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Róbert Frimmel, doc. PhDr. Jaroslav 

Mihálik, PhD.  

 

 

Program: 

1.Otvorenie zasadnutia (predsedníčka AS FSV) 

2. Schválenie programu 1. zasadania AS FSV UCM (predsedníčka AS FSV) 

3. Kontrola plnenia uznesení z ostatných zasadnutí AS FSV UCM (tajomníčka AS FSV)  

4. Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2020 – 2023     

(predseda legislatívnej a volebnej komisie) 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

1) Otvorenie zasadnutia 

  
Predsedníčka AS FSV UCM, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. otvorila 1. zasadnutie AS 

FSV UCM,  privítala prítomných členov Akademického senátu  FSV UCM a členov Vedenia 

FSV UCM.   

 

2) Schválenie programu 1. zasadnutia AS FSV UCM 

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

UCM s programom a nakoľko nemal nikto k programu zasadnutia žiaden návrh, vyzvala 

k hlasovaniu o programe.   

 

Návrh č. 1: 

Predsedníčka AS FSV UCM  vyzvala k hlasovaniu o programe 1. zasadnutia AS FSV 

UCM. 

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 9  hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh č. 1 schválený 

 

Uznesenie č. 1/2019: 

Členovia AS FSV UCM odsúhlasili program zasadnutia AS FSV UCM. 
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3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
 

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala tajomníčku AS FSV UCM, aby podala informáciu 

o plnení uznesení z ostatných zasadnutí akad. senátu.  

 

Uznesenie: 
AS FSV v zmysle § 24 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách, podľa 

ktorého akademický senát fakulty "schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a 

kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty" žiada dekana FSV UCM po 

schválení rozpočtu UCM v AS UCM na rok 2019 bezodkladne predložiť návrh rozpočtu FSV 

UCM na rok 2019 a súbor opatrení na zabezpečenie vyrovnaného, resp. prebytkového 

rozpočtu. Priebežnou kontrolou nakladania s finančnými prostriedkami fakulty poveruje AS 

FSV UCM svoju finančnú komisiu, ktorá spoločne s dekanom FSV bude pravidelne 

informovať o stave plnenia tohto uznesenia na každom zasadnutí AS FSV v roku 2019. 

Z: dekan FSV UCM, predseda finančnej komisie AS FSV UCM    T: priebežne 

Plní sa  

 

Uznesenie: 

 

AS FSV UCM odporúča dekanovi FSV UCM predložiť zámer rozvoja fakulty na zasadnutí 

akademickej obce 23.9.2019. 

Splnené 

 

Uznesenie č. 55/2019: 

AS FSV UCM na návrh finančnej komisie AS FSV UCM vyjadruje spokojnosť s návrhom 

rozpočtu FSV UCM na rok 2019 predložený dekanom FSV UCM. AS FSV UCM zaväzuje 

dekana FSV UCM, aby čerpanie rozpočtu FSV UCM na rok 2019 bolo k 31.12.2019 

prebytkové. Vždy k 20. dňu v mesiaci poskytne tajomníčka fakulty rámcové čerpanie 

rozpočtu FSV UCM za predchádzajúci mesiac predsedovi finančnej komisie AS FSV UCM. 

Definitívna verzia rozpočtu, vrátane príslušných podkladových materiálov, bude predmetom 

rokovania AS FSV UCM v mesiaci október 2019. Zároveň AS FSV UCM ukladá dekanovi 

FSV UCM viazať 3% z príjmov za školné v externom štúdiu a rigorózne konanie od 

akademického roka 2019/2020 (príjmy od 1.7.2019) v prospech rozvojových aktivít 

príslušných katedier, na ktorých sa daný typ štúdia bude realizovať. O využití týchto 

prostriedkov rozhodne dekan FSV UCM na návrh vedúceho príslušnej katedry.  

Termíny predloženia definitívneho rozpočtu a podkladových materiálov do 10. 10. 2019, 

termíny predloženia čerpania rozpočtu podľa jednotlivých kapitol vždy do 20. dňa v mesiaci 

Z: dekan FSV UCM , tajomníčka FSV UCM             T: 10. 10. 2019 

 Predseda finančnej komisie doc. Horváth uviedol, že definitívna podoba rozpočtu FSV 

UCM bude predložená na novembrovom zasadnutí AS FSV UCM . 

 

 

Uznesenie č. 58/2019: 

AS FSV UCM zaväzuje dekana FSV UCM predložiť výsledky personálneho auditu na FSV 

UCM a informáciu o politike kvality FSV UCM na 1. zasadnutí AS FSV UCM. AS FSV 

UCM navrhuje predložiť materiály členom AS FSV UCM v termíne do 23.09.2019. 

Z: dekan FSV UCM         T: 23.09.2019 

Materiály k plneniu uznesenia budú predložené na novembrové zasadnutie AS FSV 

UCM. 
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4. Príprav volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné 

    obdobie 2020-2023 

 

 
Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. odovzdala slovo predsedovi 

legislatívnej a volebnej komisie PhDr. Martinovi Švikruhovi, PhD., ktorý členom akad. senátu 

podal informácie o záveroch zasadnutia legislatívnej a volebnej komisie dňa 01.10.2019 

k príprave volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020-2023. 

Členovia komisie sa uzniesli na nasledujúcich návrhoch: 

- od 15.10. – 05.11.2019 do 12,00 hod.  podávanie návrhov na kandidátov  osobne 

tajomníkovi AS FSV UCM Ing. Jane Osuskej v úradných hodinách alebo na podateľni 

UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava, 

- dňa 19.11.2019 v čase od 9,00 hod. – 14,00 hod. - voľby v zasadacej miestnosti 

dekana FSV UCM, 4. posch.  
 

Volebná komisia za zamestnaneckú časť: prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

      PhDr. Jakub Bardovič, PhD. 

      Mgr. Andrej Kóňa, PhD.  

Ing. Jana Machatová (náhradník) 

PhDr. Veronika Šulecová (náhradník)  

 

Predsedníčka AS FSV UCM otvorila diskusiu k predloženému návrhu predsedu legislatívnej 

a volebnej komisie PhDr. Martina Švikruhu, PhD.   

 

Senátor doc. Horváth navrhol odovzdávať nominačné listy na kandidatúru pre voľby do 

zamestn. časti AS FSV UCM v zalepenej obálke a aby na jeden nominačný list uvádzal jeden 

navrhovateľ jedného navrhovaného.  

 

Tajomníčka AS FSV Ing. Osuská navrhla doplniť do oznamu pre vyhlásenie volieb čas 

úradných hodín od 8,00 – 16.00 hod.  

 

 

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. pristúpila k hlasovaniu. 

 

Návrh č. 2: 

Predsedníčka AS FSV UCM  vyzvala k hlasovaniu o termíne podávania návrhov na 

kandidátov, o termíne, času, miesta konania volieb a návrhu volebnej komisie vo  

voľbách do zamestnaneckej časti AS FSV UCM po zapracovaní pripomienok.  

 

Schvaľovanie predloženého návrhu: 

Za: 10  hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa:0  

Návrh č. 2 schválený 

 

Uznesenie č.2/2019: 

Členovia AS FSV UCM schválili termín podávania návrhov na kandidátov, termín, čas, 

miesto konania volieb  a volebnú komisiu vo voľbách do zamestnaneckej časti AS FSV 

UCM po zapracovaní pripomienok.  
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5. Rôzne 

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

 

Predsedníčka AS FSV doc. Bočáková uviedla, že v rámci KSSaP bolo AS FSV 

v prijímacom konaní schválené, že uchádzači o štúdium musia doložiť lekárske potvrdenie, 

aby mohli  absolvovať povinnú odbornú prax. V tomto akad. roku boli do 1. ročníka Bc. 

stupňa prijatí študenti, ktorí nie sú schopní povinnú odbornú prax absolvovať.  AS FSV 

schválil podmienku prijatia na KSSaP, ktorá je porušovaná. 

 

K uvedenému sa vyjadril zastupujúci prodekan dr. Imrovič, ktorý uviedol, že uchádzači 

predkladajú potvrdenie od lekára, na  ktorom je uvedené, že študent je schopný štúdia. Ak 

žiadna prekážka v štúdiu nie je uvedená na potvrdení, študent zodpovedá za to, že je schopný 

absolvovať celý študijný plán.  

 

Prodekanka dr. Poórová uviedla, že ak si študent požiada o individuálny študijný plán 

z dôvodu zdravotných problémov, je to v kontroverzii s tým, že doložil lekárske potvrdenie 

o spôsobilosti štúdia.  

 

Senátor doc. Horváth navrhol využiť proces od podania prihlášky po prijatie a každému 

uchádzačovi, ktorí podá prihlášku na KSSaP zaslať dokument, na ktorom bude uvedené, čo 

všetko bude musieť študent absolvovať. Svojím podpisom potvrdí schopnosť absolvovať 

povinnú odbornú prax, príp. iné. 

 

 Senátor dr. Švikruha sa informoval na preplácanie výučby sobôt, ktoré bolo avizované už 

v minulom akad. roku. Aký bude spôsob zohľadovania, preplácania a od kedy? 

 

Tajomníčka FSV Ing. Kucharovičová uviedla, že soboty budú preplácané podľa rozvrhu, 

vyznačenia v dochádzkovom systéme, v 1. novembrovom týždni spracované za október, 

podklad podpísaný vedúcim katedry. Smernica o preplácaní sobôt je v platnosti od septembra 

2019. 

 

Senátor dr. Brix vzniesol dotaz, či by bolo možné zriadiť dochádzkový systém v Jame, 

nakoľko i tam prebieha výučba v sobotu a zaznamenať dochádzku musí na Bučianskej ul.  

 

Predsedníčka AS FSV doc. Bočáková sa informovala na preplácanie výučby v sobotu za  

letný semester minulého akad. roka, nakoľko podklady odovzdala a neboli spracované. 

 

Prodekanka doc. Čajková  uviedla, že nakoľko p. dekan nie je prítomný bolo by vhodné 

osloviť ho v danej veci.  

 

Senátor doc. Horváth navrhol, aby sa dekan FSV vyjadril písomne do 1 týždňa. 

 

Uznesenie č. 3/2019: 

AS FSV UCM žiada dekana FSV UCM o písomnú odpoveď na možnosť preplatenia 

pedagógom FSV výučbu v sobotu za letný semester minulého akad. roka 2018/2019 

v termíne do 1 týždňa. 

Z: dekan FSV UCM         T: 22.10.2019 
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Senátor dr. Richvalský navrhol na akciách organizovaných fakultou zakázať konzumáciu 

alkoholu pre študentov a pedagógov fakulty, čo musí zabezpečiť organizátor akcie.  

  

6. Záver  

 
Predsedníčka AS FSV UCM poďakovala všetkým prítomným za účasť  a ukončila 1. 

zasadnutie AS FSV UCM. 

 

V Trnave 18. októbra 2019 

 

 

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

 

 

Overil: PhDr. Martin Švikruha, PhD. ........................................... 

 

  

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.   

predsedníčka AS FSV UCM 

 

 

 

 
Prílohy: 

1) Návrh – Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM v Trnave na 

funkčné obdobie r. 2020-2023 

2) Návrh – Nominačný list na kandidatúru pre voľby do zamestnaneckej časti AS FSV 

v Trnave vyhlásené na deň 19. novembra 2019 

3) Prezenčná listina 

 

 

 

 

 
 


