
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 

zo dňa 15.11.2011 

 
Dátum: 15. 11.2011, 13.30 hod. 
Miesto konania: miestnosť č. C 042. 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
Program zasadnutia:                                                                                      

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie  Sadzobníka školného na FSEV UK na akademický rok 2012-2013.  
6. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty.  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia AS FSEV UK 

Zasadnutie Akademického senátu otvoril predseda AS FSEV UK M. Horniaček. Privítal členov 
Akademického senátu FSEV. Na základe zistenia počtu účastníkov (7), prehlásil AS FSEV za 
uznášaniaschopný (M. Konečný, Letovancová, Blahutová, Hennelová sú ospravedlnení).  

 
Ad 2/ Schválenie programu 

Pôvodný program zasadnutia 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie  Sadzobníka školného na FSEV UK na akademický rok 2012-2013.  
6. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty.  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
Návrh programu bol schválený. AS rokoval podľa schváleného programu. 

 
Ad 3/ Voľba zapisovateľky a overovateľov 

V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za zapisovateľku AS FSEV 
UK T. Tökölyovú. Navrhnutá súhlasila 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 6 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za overovateľov Z. 
Kováčovú a M. Kanovského. Obaja navrhnutí súhlasili. 
Hlasovanie:  



- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. Za 

overovateľov boli zvolení členovia AS  M. Kanovský,  Z. Kováčová. 
 

 
Ad 4/ Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka fakulty S. Miháliková, informovala členov senátu i prítomných hostí o výsledkoch 
posledného zasadnutia kolégia dekana, napr. o zabezpečení promócií, o konaní 
FSEVFESTU dňa 9.12. 2011. V tomto bode neboli na dekanku fakulty žiadne otázky. 
 

Ad 5/ Prerokovanie  Sadzobníka školného na FSEV UK na akademický rok 2012-2013.  
 

Materiál uviedla pani dekanka. Informovala, že pri poplatkoch, ktoré boli v platnosti 
v súčasnom akademickom roku nastala jediná zmena, ktorá sa týka externých doktorandov, 
ktorí učia na FSEV – v tomto prípade môže dekanka fakulty znížiť poplatok za externé 
doktorandské štúdium. Ďalšou zmenou je zmena v prijímacom pokračovaní, kedy je zrušená 
možnosť prihlásenia sa na 2 študijné programy. A. Findor navrhol odpustenie školného pre 
tých externých doktorandov, ktorí učia vyšší počet hodín. Predseda AS FSEV požiadal pani 
dekanku o objasnenie znenia článku 1. 

Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal.  
 

Uznesenie č. 23: 

Akademický senát FSEV UK schvaľuje Sadzobník poplatkov za štúdium na FSEV UK 

pre akademický rok 2012/2013.  

 
 

Ad 6/  Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty.  
Neboli žiadne otázky na členov vedenia FSEV UK. 

 

Ad 7/ Rôzne 
A. Findor informoval o aktivite študentov pri príprave a realizácii dotazníka o výučbe cudzích 
jazykov na FSEV. V tejto súvislosti požiadal o súčinnosť všetkých ústavov pri realizácii 
dotazníkovej aktivity. L. Šimková sa poďakovala pani dekanke za podporu pri realizovaní prvej 
univerzitnej beánie. 
 
 
Ad 8/  Záver 
Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda Milan Horniaček, prítomným poďakoval za ich účasť. 
V Bratislave, 15.11. 2011  
 
Schválil: M. Horniaček, predseda AS FSEV UK  
 
Zapísala: T. Tökölyová 
 
Overili: M. Kanovský  
   Z. Kováčová 


