
Zápis č.5 

Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 07.11. 2013 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

1. Schválenie programu 

2. Voľba MK, NK a VK 

3. Kontrola zápisu a uznesení  

4. Schválenie výšku školného a vybraných poplatkov súvisiacich so štúdiom na všetkých 

stupňoch v akademickom roku 2014/2015 

5. Rôzne 

 

K bodu 1. 

 

Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 

  

K bodu 2. 
 

Voľba návrhovej a volebnej komisie.  

2/a voľba mandátovej komisie  

 

Mandátová komisia v zložení: predseda: Bc. Viktor Olšavský (študent) ako predseda MK, členovia: Mgr. 

Milan Kabát 

Boli schválení jednomyseľne. 

 

2/b voľba návrhovej a volebne komisie  

 

Návrhová a volebná komisia v zložení: predseda: Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. 

členovia: Mgr. Martin Pach, PhD. 

Mgr. Nina Halašová 

Boli schválení jednomyseľne. 

 

2/c predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  

AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 14 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK  

je uznášania schopné. 

 

K bodu 3.  

 

Kontrola zápisu a uznesení: neboli prolongovné žiadne úlohy 

 

K bodu 4. 

 

4/a Dekan FTVŠ prof. Holienka prezentoval návrh výšky školného a vybraných poplatkov 

súvisiacich so štúdiom na všetkých stupňoch v akademickom roku 2014/2015. Konštatoval, že 

napriek možnosti zvýšiť poplatky v niekoľkých položkách navrhovaných Rektorátom UK, 

vedenie fakulty sa zhodlo v názore nezvyšovať v budúcom akademickom roku poplatky 

v žiadnej z položiek. 

4/b Prebehla diskusia zo strany členov senátu, v ktorej sa jej členovia pýtali na metodiku 

finančných dotácii a ich prepočet na jedného študenta, na reálne náklady na výučbu a iné. Dekan 

pripomenul nejasnosti a komplikácie, ktoré sú s týmito metodikami spojené a aj fakt, že poplatky 

spojené so štúdiom u študentov prekračujúcich stanovenú dĺžku štúdia nedosahujú ani zďaleka 

dotácie z ministerstva o ktoré pri ich „nadsluhovaní“ prichádzame. 
 



 

4/c na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  

AS FTVŠ UK 

počtom hlasov: A/14 Z/0 N/0 

schválil výšku školného a vybraných poplatkov súvisiacich so štúdiom na všetkých stupňoch v 

akademickom roku 2014/2015 

 

 

K bodu 5. 

Predseda AS informoval o niektorých bodoch zo zasadnutia kolégia dekana FTVŠ UK, napr. o zámere 

skrátenia  6. semestra Bc. Štúdia. Podľa posledných informácii má tento proces viac úskalí a pravdepodobne 

bude riešený vrámci blížiacej sa komplexnej akreditácie. Predpokladá sa presun kľúčových predmetov zo 6. 

semestra na iné semestre. To by najmä na učiteľských študijných programoch mohlo priniesť odľahčenie 

vysokých nárokov na výkon študentov v semestri, kde sa nachádzajú štátne záverečné skúšky na 1. stupni VŠ 

štúdia. Čiže pravdepodobne nedôjde k skráteniu dĺžky 6. semestra. 

 

 

Zapísal: doc. Marián Vanderka, Phd. 

predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 07.11.2013     doc. Marián Vanderka, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 


