
ZÁPISNICA  

z hlasovania spôsobom per‐rollam zo dňa 01. 12. 2021  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 

V zmysle čl. 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu PriF UK predseda AS PriF UK 

vyhlásil dňa 29. 11. 2021 hlasovanie o prijatí uznesenia mimo zasadnutia Akademického senátu PriF 

UK spôsobom per‐rollam.   

 

Na žiadosť prodekana prof. B. Blehu bolo vyhlásené prerokovanie dokumentov spôsobom per 

rollam, ktorých znenie bolo aktualizované tak, aby vyhovovali novému vnútornému predpisu UK - 

”Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v 

Bratislave”, prerokovaného AS UK a schváleného VR UK. Keďže ide len o zosúladenie názvov 

novovznikajúcich orgánov (výmenu označenia Návrhová rada za termín Rada študijných programov) 

a uvedené materiály spadajú do kategórie tých, ktoré Akademický senát prerokúva a Vedecká rada 

schvaľuje, je možné v tomto prípade použiť per rollam formu tak, aby bolo možné aktualizované 

znenie týchto dokumentov schváliť na zasadnutí VR PriF UK 10.12.2021.  

 

V zmysle čl. 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS PriF UK predseda AS PriF UK určil lehotu na písomné 

hlasovanie do stredy 01. 12. 2021 do 12.00 hod., pričom bola stanovená forma hlasovania tak, že 

hlasovací mail, ktorý mal byť zaslaný na adresu prif.pas@uniba.sk, bude obsahovať text v znení: 

 S navrhovaným znením dokumentov:  

            Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK  

            Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád)  

            Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK  

Súhlasím  

                         Meno a priezvisko člena AS PriF UK 

 

Prerokovávané dokumenty (Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, Zriadenie Rád študijných 

programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na 

PriF UK) boli prílohou mailu, ktorým predseda AS PriF UK hlasovanie vyhlásil. Výsledky hlasovania 

rovnako ako prípadné pripomienky alebo podnety boli po skončení hlasovania zaslané prodekanovi, 

prof. B. Blehovi, aby mohli byť následne schválené Vedeckou radou. 

Po ukončení hlasovania boli zistené nasledovné výsledky hlasovania:  

Z celkového počtu 50 členov AS PriF UK sa hlasovania spôsobom per‐rollam zúčastnilo 31 členov AS 

PriF UK, pričom 28 členov súhlasilo s navrhovaným znením dokumentov, 2 hlasy boli neplatné a 1 

člen nehlasoval.  

 

Záver:   

AS PriF UK hlasovaním spôsobom per‐rollam uvedené dokumenty prerokoval a prijal nasledovné 

uznesenie. 

 

Uznesenie: 



AS PriF UK prerokoval a vyjadril súhlas s navrhovaným znením dokumentov Zriadenie Akreditačnej 

rady PriF UK, Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava a 

schvaľovanie študijných programov na PriF UK. 

 

Podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PriF UK uznesenie AS PriF UK prijaté spôsobom per 

rollam musí byť opätovne prerokované a schválené na jeho najbližšom riadnom zasadnutí, inak 

uznesenie stráca platnosť.  

  

Dňa 01. 12. 2021  

  

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. predseda 

AS PriF UK  

  

Zoznam príloh:  

1. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK 

2. Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád) 

3. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK 

4. Pripomienky k materiálom 

5. Hlasovacie maily členov AS PriF UK zúčastnených na hlasovaní.  


