ZÁPISNICA
z hlasovania spôsobom per‐rollam zo dňa 16. 2. 2022
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
V zmysle čl. 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu PriF UK a na základe
odporučenia PAS AS PriF UK zo dňa 14. 02. 2022 predseda AS PriF UK vyhlásil hlasovanie
o prijatí uznesenia mimo zasadnutia Akademického senátu PriF UK spôsobom per‐rollam.
Návrh uznesenia:
Akademický senát PriF UK prijíma a pripája sa k „Výzve RVŠ SR akademickým senátom
fakúlt a vysokých škôl“, ktorú prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí v stredu
09. 02. 2022. Zároveň AS PriF UK navrhuje dekanovi PriF UK na deň protestu
21. 02. 2022 vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so
študentami o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska PriF UK k novele
Zákona o VŠ na pôde PriF UK.
V zmysle čl. 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS PriF UK predseda AS PriF UK určil lehotu
na písomné hlasovanie do stredy 16. 02. 2022 do 14 hod., pričom bola stanovená forma
hlasovania tak, že hlasovací mail, ktorý mal byť zaslaný na adresu prif.pas@uniba.sk, bude
obsahovať:
a) Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasuje.
b) Samotné hlasovanie člena AS PriF UK (hlasujem za/hlasujem proti/zdržiavam sa).
c) Meno hlasujúceho člena AS PriF UK a jeho pracovisko (u študentov stupeň štúdia).
Po ukončení hlasovania boli zistené nasledovné výsledky hlasovania:
Z celkového počtu 51 sa hlasovania spôsobom per‐rollam zúčastnilo 37 členov AS PriF UK,
pričom 34 členov hlasovalo za prijatie návrhu uznesenia, 0 hlasovalo proti a 3 sa zdržali.
Všetky hlasovania bolo možné pokladať za platné.
Záver:
AS PriF UK hlasovaním spôsobom per‐rollam schválil nasledovné uznesenie:
Akademický senát PriF UK prijíma a pripája sa k „Výzve RVŠ SR akademickým senátom
fakúlt a vysokých škôl“, ktorú prijalo plénum RVŠ SR na svojom zasadnutí v stredu
09. 02. 2022. Zároveň AS PriF UK navrhuje dekanovi PriF UK na deň protestu
21. 02. 2022 vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so
študentami o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska PriF UK k novele
Zákona o VŠ na pôde 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 16. 02. 2022

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK
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Zoznam príloh:
1. hlasovacie maily členov AS PriF UK zúčastnených na hlasovaní (36 ks).
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