
Akademický senát  
Fakulta zdravotníctva 
Banská Bystrica 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 

                       z mimoriadneho zasadnutia AS FZ dňa 07. 05. 2021 o 12:15 hod., v budove A č. 
miestnosti A 115 FZ. 
 
Hlavnými bodmi programu zasadnutia AS FZ boli: 

1. Operatívne zhodnotenie príprav voľby kandidáta na funkciu dekana FZ dňa 12. 05. 
2021. 

2. Stanovisko AS FZ k otvorenému listu dekanky FZ SZU zo dňa 06.05.2021. 
3. Rôzne  

 
Počet prítomných prezenčne: 7 členov AS FZ (viď. príloha zápisnice) 

Online systém Teams: 3 členovia AS FZ (viď. príloha zápisnice) 

Neprítomný : 1 člen AS FZ (neospravedlnený, dôvod neuvedený) 

 

Stanovisko AS FZ k bodu 1: 

 

Ad 1) predsedníčka AS oznámila súhlasné stanovisko RÚVZ v BB, k počtu členov AS FZ (11), 

počtu kandidátov na voľbu dekana FZ (2), IT pracovníkov (2), ktorí budú prezenčne prítomní 

v aule FZ (budova E) v čase konania volieb kandidáta na funkciu dekana FZ na funkčné 

obdobie 2021-2025 dňa 12.05.2021 v čas od 9:00 hod. (v súlade s vyhláškou hlavného 

hygienika SR - počet osôb na m2) aula E =228 m2  t. j. 16,3 m2  na jednu osobu v čase konania 

volieb. 

Ad 1) verejnosť bude mať sprístupnený prenos z volieb kandidáta na funkciu dekana 

prostredníctvom systému Teams online (zabezpečujú IT pracovníci FZ) 

Ad1) z prenosu voľby kandidáta na funkciu dekana FZ bude urobený záznam obrazový ako aj 

zvukový (zabezpečujú IT pracovníci FZ) 

Ad1) Otázky AO FZ na kandidátov na funkciu dekana, môže AO FZ predkladať prostredníctvom 

svojich zástupcov v AS FZ písomne a to tak, že člen AS FZ svojím podpisom potvrdí prevzatie 

otázky, dotazu člena AO FZ (pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci FZ, študenti FZ) 

najneskôr do dňa konania volieb alebo prostredníctvom systému Teams. 

 

Počet členov  Súhlasné stanovisko Nesúhlasné stanovisko 

10 10 0 

 

 

 



Stanovisko AS FZ k bodu 2: 

Ad 2) AS FZ vydáva stanovisko k otvorenému listu dekanky FZ zo dňa 06.05.2021 (viď. príloha 

zápisnice) 

 

Počet členov  Súhlasné stanovisko Nesúhlasné stanovisko 

10 10 0 

 

Stanovisko AS FZ k bodu 3: 

 

Ad3) ASFZ do konca volebného obdobia (september 2021) upraví Zásady na voľbu dekana FZ 

schválené AS FZ zo dňa 31. januára 2017 s aktuálnym znením zákona č.131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) a podľa čl. 11Štatútu FZSZU v časti  v bode 2 Funkčné obdobie dekana je 

štvorročné, ak sa mandát neskončí skôr z dôvodov uvedených v §28 ods. 2 a 3 zákona 

s vypustením vety: Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia 

po sebe. 

 

Ad 3) ASFZ do konca volebného obdobia (september 2021) upraví Zásady na voľbu dekana FZ 

schválené AS FZ zo dňa 31. januára 2017 s aktuálnym znením zákona č.131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) a podľa čl. 11Štatútu FZSZU v časti v bode 17 Člen AS volí kandidáta tak, že 

zaškrtne políčko metódou súhlasím pri poradovom čísle kandidáta, ktorému odovzdáva svoj 

hlas. Člen AS má právo zaškrtnúť najviac jedného kandidáta. Inak upravený hlasovací lístok je 

neplatný s úpravou znenia: Člen AS volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, 

ktorému odovzdáva svoj hlas. Člen AS má právo zaškrtnúť najviac jedného kandidáta. Inak 

upravený hlasovací lístok je neplatný. 

 

 

Počet členov  Súhlasné stanovisko Nesúhlasné stanovisko 

10 10 0 

 

 

Zápisnicu vyhotovila: PhDr. Jana Lauková, PhD.  ............................................ 

 

Zápisnicu overila: Mgr. Zuzana Frčová, PhD.   ................................................... 

 

 

V Banskej Bystrici 10. 05. 2021 

 


