
Zápisnica č. 1/2020 
z hlasovania per rollam Vedeckej rady FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

konanej v dňoch 12. 1. 2020 – 20. 1. 2020 

 
 

Predmet hlasovania: Návrh termínu a zloženia komisie pre štátnu rigoróznu skúšku  

                                    v odbore fyzioterapia v akademickom roku 2019/2020. 

 

 

 

     Predsedníčka VR FZ SZU doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH mim. prof., využila 

možnosť čl. 6, bod 4 rokovacieho poriadku VR FZ so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý podľa 

§ 29 a § 30 zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle čl. 15 Štatútu FZ SZU, schválila VR FZ SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici dňa 20. 6. 2019. V zmysle uvedeného článku „hlasujú riadni členovia VR. 

Hlasovanie sa uskutočňuje  verejne alebo neverejne, v niektorých prípadoch per rollam“.  

Predsedníčka VR FZ SZU, dňa 12. 1. 2020, požiadala členov VR, o preštudovanie 

predloženého materiálu a jeho odsúhlasenie, resp. neodsúhlasenie a vyjadrenie pripomienok.  

O hlasovanie členov VR FZ SZU požiadala do 20. 1. 2020. 

 

Na základe doručených hlasovacích lístkov konštatovala že: 

Počet členov  VR FZ SZU:        27 

Hlasovalo: 

Za:                                               26 

Proti:                                             0 

Nehlasovali:                                  1 

 

Záver 

 

Na základe výsledkov hlasovania a vzhľadom k tomu, že neboli ďalšie pripomienky  

k navrhovanému termínu a zloženiu komisie pre štátnu rigoróznu skúšku v odbore 

fyzioterapia v akademickom roku 2019/2020, predsedníčka  VR FZ SZU konštatovala že:  

návrh termínu a zloženia komisie pre štátnu rigoróznu skúšku v odbore fyzioterapia v 

akademickom roku 2019/2020 boli schválené. 

 

 

V Banskej Bystrici  21.1.2020            

              

Zapísala: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. 

 

 

Schválila: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH mim. prof. 

                 Predsedníčka VR FZ SZU                                     

 

Vyzývací mail predsedníčky VR  – v prílohe zápisnice. 

Prezenčná listina  – v prílohe zápisnice. 

Návrh termínu a zloženia komisie pre štátnu rigoróznu skúšku v odbore fyzioterapia v 

akademickom roku 2019/2020. – v prílohe zápisnice. 

 


