Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu RKCMBF UK dňa 15. 06. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Rozpočet výnosov a nákladov RKCMBF UK na rok 2015
3. Vyhlásenie volieb do AS UK
4. Vyhlásenie volieb do AS RKCMBF UK
5. Rôzne
6. Ukončenie

ad 1.
Predseda AS otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
Predseda AS predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov AS
UK na predkladanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký návrh nezaznel,
predseda AS UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
13
Proti:
0
Zdržali sa:
0
ad 2.
Dekan fakulty predložil Akademickému senátu RKCMBF UK o problematike tvorby
rozpočtu nákladov a výnosov pre RKCMBF UK. Oboznámil členov senátu, že
nerozhodujeme o výške finančných zdrojov, ale o jeho prerozdelení na jednotlivé pracoviská.
Tajomník fakulty taktiež informoval členov AS, že v rozpočte sú všetky príjmy a výdavky
fakulty ako celku a nie podľa jednotlivých pracovísk.
Predseda AS informoval, že pri tvorbe rozpočtu výnosov a nákladov sa kopírujú postupy
podľa vzoru UK, kde sa najskôr schvaľuje prerozdelenie štátnej dotácie a následne na to sa
schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov. Poznamenal, že ak má UK schváliť rozpočet, musí
byť pred tým schválený rozpočet na každej fakulte.
Uznesenie č. 1:
Akademický senát RKCMBF
RKCMBF UK na rok 2015.

UK v Bratislave schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov
Hlasovanie:
Za:
13
Proti:
0
Zdržali sa: 0

ad 3.
Predseda AS RKCMBF UK informoval členov AS, že AS UK na svojom zasadnutí 27. 5.
2015 vyhlásil všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od
1.11.2015 do 31.10.2019. AS fakulty má zabezpečiť priebeh týchto volieb na fakulte.

Uznesenie č. 2:
Akademický senát RKCMBF UK podľa čl. 12 ods. 5 a 6 Zásad volieb do Akademického
senátu UK a na základe uznesenia č. 11. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave dňa 27. mája 2015
I.
vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2015
do 31. 10. 2019 vo volebnom obvode fakulty,
II.
určuje fakultnú volebnú komisiu v zložení:
Daniel Ižold, predseda
Romana Farská
Anna Dolnáková
Viera Slezáková
Roman Bako

III.
určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb vo volebnom obvode
fakulty:

a) voľby sa uskutočnia v dňoch od 12. do 16. 10. 2015 na všetkých pracoviskách fakulty,
b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 2. 10. 2015, 15.00 hod.,
c) návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi Volebnej komisie AS RKCMBF UK, Danielovi
Ižoldovi.
Hlasovanie:
Za:
13
Proti:
0
Zdržali sa: 0
ad 4.
Predseda AS RKCMBF UK informoval členov AS o konci ich mandátu ku dňu 31.11.2015.
Z tohto dôvodu je potrebné vyhlásiť nové voľby do Akademického senátu RKCMBF UK.
Uznesenie č. 3:
Akademický senát RKCMBF UK
I.
vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu RKCMBF UK na funkčné obdobie od 1.
11. 2015 do 31. 10. 2019,

II.
určuje fakultnú volebnú komisiu v zložení:
Daniel Ižold, predseda
Romana Farská
Anna Dolnáková
Viera Slezáková
Roman Bako
III.
určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb:

a) voľby sa uskutočnia v dňoch od 12. do 16. 10. 2015 na všetkých pracoviskách fakulty,
b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 2. 10. 2015, 15.00 hod.,
c) návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi Volebnej komisie AS RKCMBF UK, Danielovi
Ižoldovi.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržali sa:
0
ad 5.
Dekan fakulty informoval členov AS RKCMBF UK o situácii, ktorá nastala na ostatnom
stretnutí AS RKCMBF UK, na ktorom nebol schválený návrh prerozdelenia štátnej dotácie.
Informoval členov senátu, že na základe spomenutej skutočnosti sa fakulta dostala do
takzvaného rozpočtového provizória.
ad 6.
Predseda AS ukončil zasadnutie Akademického senátu RKCMBF UK.
Zapísal:

Bc. Roman Bako, 2. podpredseda

......................

Overil:

Mgr. Gašpar Fronc, predseda

......................

