
 

Zápisnica  

zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK zo  dňa 26.2.2013 

 

 

Dátum: 26. február 2013 

Miesto konania: miestnosť C 042 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1) 

 

Program navrhol predseda AS FSEV UK doplniť nasledovne: 

                                                                                       

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba  zapisovateľky, overovateľov a overovateliek zápisnice 

4. Informácie z vedenia fakulty 

5. Prerokovanie novely Rokovacieho poriadku AS FSEV UK. 

6. Prerokovanie návrhu dekanky na nové členky Vedeckej rady FSEV UK. 

7. Voľba predsedu/predsedníčky Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK. 

8. Zmena počtu systematizovaných miest na Ústave sociálnej antropológie 

9. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty  

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

Ad 2/Upravený program  schválil AS FSEV UK plným počtom hlasov prítomných členov (10 

hlasov). 

 

Ad 3/Voľba  zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku  bola zvolená A. Figulová; za overovateľov J. Kollár  a K. Smalcová plným 

počtom hlasov prítomných členov. 

 

Ad 4/Informácie z vedenia fakulty 

 

Informácia z rokovania vedenia fakulty v januári 2013 

 Rokovalo sa o novele zákona o VŠ a uplatnenie na našu fakultu  - rozhodnutie 

o jednom 100% úväzku učiteľov VŠ, traja zamestnanci Ústavu aplikovanej 

psychológie  zmenšili svoj úväzok  na našej fakulte 

 Metodika rozpisu dotačných prostriedkov na VŠ – predmetom ďalšieho schvaľovania 

vo Akademickom senáte  UK, naša fakulta skončila relatívne dobre, je tam však 

markantný pokles výkonu vo vede, solidarizujeme s inými fakultami 

 Plánovaný počet doktorandských miest študentov - nová metodika  - nutnosť zvažovať 

na každom  ústave ako sa budú vyberať – úloha na najbližšie dva mesiace. 

 p. Horniaček – dokedy  môžeme očakávať  návrh dekanky na rozpis štátnej dotácie na 

fakulte   

Odpoveď: Koncom marca 2013, tak aby  AS FSEV UK mohol byť zvolaný v polovici 

apríla 2013  

 

Ad 5/ Prerokovanie novely Rokovacieho poriadku AS FSEV UK 

 Pán predseda predstavil návrh do diskusie sa prihlásil p. Podoba - Návrh o doplnenie  čl.4  

aplikácia ustanovení odseku  (5) na  odvolávanie tajomníka/tajomníčky  



Pozmeňujúci návrh pána Podobu – bol osvojený predkladateľom a schválený plným počtom 

hlasov prítomných členov 

 

Uznesenie č. 41/2013:  Nový rokovací poriadok bol schválený plným počtom hlasov 

prítomných členov 

 

Ad 6/ Prerokovanie návrhu dekanky na nové členky  Vedeckej rady FSEV UK 

Navrhované kandidátky: prof. Feglová; prof. Bačová (členovia dostali CV via email)  

Odovzdaných hlasov 10, z toho 10 hlasov pre pani prof. Bačovú a 9 hlasov pre prof. Feglovú 

 

Uznesenie č. 42/2013:  za nové členky Vedeckej rady FSEV UK boli schválené obe 

kandidátky 

 

Ad 7/ Voľba predsedníčky/predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK 

Slečna Smolcová je treťou členkou Pedagogickej a volebnej komisie AS FSEV UK. 

Z 10  hlasovacích lístkov bol 1 neplatný a  9 bolo za J. Buzalku. 

 

Uznesenie č. 43/2013: Za predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie bol zvolený p. Buzalka 

 

Ad 8/ Zmena počtu systematizovaných miest na Ústave sociálnej antropológie 

Informáciu poskytol riaditeľ ÚSA - p. Kanovský 

Počet a štruktúra pracovných miest  na ÚSA bola schválená v nasledovnom znení,  jeden 

profesor, dvaja docenti  a štyria odborní asistenti. Je to v súlade s pravidlami nových kritérií  

pre akreditáciu študijných programov. V dohľadnom čase bude vypísané výberové konanie na 

miesto docenta na ÚSA. 

 

Uznesenie č 44/ 2013: Zmena počtu systematizovaných miest Ústavu sociálnej antropológie 

bola schválená plným počtom hlasov prítomných členov 

 

 

Ad /10 Otázky na dekanku 

p. Letovancová  - Ako to  vyzerá s formulovaním požiadaviek na výskum a publikácie 

doktorandov  počas štúdia? 

Odpoveď (p. Kanovský): Na najbližšie stretnutie Vedeckej rady predloží  pripravovaný 

predpis, predtým ho však  rozošle  všetkým, aby to bolo výsledkom konsenzu.  Malo by ísť o 

smernicu dekanky. (Napr. minimálne tretina všetkých  skončených doktorandov musí mat 

výstup v kategórii A.) 

 

 

Ad 11/ Rôzne 

 Informácia o systéme  hodnotenia z fakulty manažmentu od kolegu Róbert Lelkeš, 

prezentácia schválená plným počtom hlasov prítomných členov  

 

Uni value systém - predstavenie – hodnotenie robia študenti, kontrola je podľa čísla ISIC. 

Hodnotenie učiteľa – prejav, odbornosť  prístup na hodine a odpovedá sa na otázku 

Odporúčaš?  Zároveň je možnosť dopísať slovný komentár. 

 

Snaha  pomôcť študentom nájsť to, čo naozaj hľadajú, či učiteľov alebo predmet. Ďalším 

cieľom je spätná väzba pre učiteľa  a jeho snaha  o zlepšenie  prístupu. 

 



Otázky: p. Podoba – pokiaľ to nebude stavane na komentároch, nedozvieme sa viac o tom, 

prečo sa hodnotí tak,  ako sa hodnotí. Je dôležitá kvantita, teda aspoň 50% študentov. 

Prof. Miháliková- negatívne aj pozitívne je, že je to anonymné. 

p. Kanovský  - posudzovanie musí byt  v nejakej väčšej kvantite.  V rámci celkového 

hodnotenia VŠ je nutné predložiť výsledky študentských ankiet. Aktívne vyzývanie, aby 

to bolo reprezentatívne. A zároveň je dôležitá objektivita. 

 

Odpoveď: Nejde o komplexnú spätnú väzbu, zo skúsenosti sú komentáre konštruktívne, 

v prípade, že je väčšia účasť. Chýba aktívna kampaň na našej fakulte. V priebehu 2 

týždňov sa hodnotilo 389 krát. Návratnosť na manažmente  – na začiatku bolo 25% , teraz 

35%. 

 

 p.Kanovský  k akreditácii – definitívna podoba by mala byť do 1.marca 2013. 

Komplexná akreditácia sú všetky spisy  externé, habilitačné, bakalárske.....a okrem 

toho komplexné hodnotenie  vedeckej a výskumnej činnosti za 6 rokov späť. Treba sa 

pripraviť, že to bude administratívne mimoriadne náročné (konferencie, ocenenia....). 

Jednotlivé ústavy budú mat prácu s kompletným akreditačnými spismi. Externú 

pomoc sme vybrali  pri zhromažďovaní podkladov pre hodnotenie vedeckej 

a výskumnej činnosti. 

 

Na ďalšom zasadnutí senátu bude informáciu o definitívnych podmienkach prezentovať p. 

Kanovský. 

 

Doplnenie k zápisnici z 4.decembra 2012 - pán. Kollár je členom Volebnej komisie AS FSEV 

UK. 

  

Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., prítomným 

poďakoval za ich účasť. 

 

 

 

 

V Bratislave, 26.2.2013  

 

Schválil: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK  

 

Zapísala:  Mgr.Andrea Figulová, PhD. 

 

Overili: J. Kollár  a K. Smalcová 


