
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 
zo dňa 15.03.2011 

Dátum: 15. 03.2011, 13.30 hod. 
Miesto konania: miestnosť č. C 042. 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
Program zasadnutia:                                                                                      
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Voľba zástupcu FSEV UK v Rade vysokých škôl SR 
6. Vyhlásenie volieb zástupcu FSEV UK v Študentskej rade vysokých škôl SR 
7. Určenie termínu doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK 
8. Prerokovanie výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení fakulty za 

rok 2010 
9. Otázky členov AS FSEV na dekanku, prodekanky a tajomníčku FSEV UK 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia AS FSEV UK 
Zasadnutie Akademického senátu otvoril predseda AS FSEV UK Doc. Ing. Milan Horniaček, 
CSc. Privítal členov Akademického senátu FSEV.  Na základe zistenia počtu účastníkov (11), 
prehlásil AS FSEV za uznášaniaschopný (L. Zajac ospravedlnený zo zdravotných dôvodov).  

 
Ad 2/ Schválenie programu 
Pôvodný program zasadnutia 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Voľba zástupcu FSEV UK v Rade vysokých škôl SR 
6. Vyhlásenie volieb zástupcu FSEV UK v Študentskej rade vysokých škôl SR 
7. Určenie termínu doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK 
8. Prerokovanie výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení 

fakulty za rok 2010 
9. Otázky členov AS FSEV na dekanku, prodekanky a tajomníčku FSEV UK 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
navrhol Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. upraviť po diskusii k nemu nasledovne  

- pôvodný bod 8 vymeniť za bod 9 –prerokovanie štatútu 
- bod 10 – prerokovanie organizačného poriadku  
- bod 11 – prijímacie konanie pri zmene študijného programu 
- pôvodný bod 9 ako bod 12 

 
K uvedenému návrhu predsedu AS prebehla diskusia ohľadom štatútu fakulty a spôsobe jeho 
úpravy. Na základe pripomienok p. Kanovského, p. Blahutovej sa vzniesol návrh neprijať zmeny 



štatútu vo forme nového dokumentu, ale len dodatku z dôvodu podobnej zaužívanej praxe iných 
fakúlt ako i pripravovanej komplexnej novele zákona o VŠ s uvedením vykonaných zmien 
v sprievodnom liste (určenom pre AS UK).  

K ďalším bodom programu nebola žiadna diskusia. Členovia AS  jednomyseľne schválili 
nasledovný program zasadnutia: 

1.Otvorenie 
2.Schválenie programu 
3.Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4.Informácie z vedenia fakulty 
5.Voľba zástupcu FSEV UK v Rade vysokých škôl SR 
6.Vyhlásenie volieb zástupcu FSEV UK v Študentskej rade vysokých škôl SR 
7.Určenie termínu doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK 
8. Prerokovanie výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení fakulty za 
rok 2010 
9. Prerokovanie štatútu fakulty 
10. Prerokovanie organizačného poriadku  
11. Prerokovanie materiálu „Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a 
ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri 
zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského“ 
12. Otázky členov AS FSEV na dekanku, prodekanky a tajomníčku FSEV UK 
13. Rôzne 
14. Záver 

 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
Pozmenený návrh programu bol schválený. AS rokoval podľa pozmeneného programu. 

 
Ad 3/ Voľba zapisovateľky a overovateľov 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za zapisovateľku AS FSEV 
UK T. Tökölyovú . Navrhnutá súhlasila 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 10 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za overovateľov D. Lešku 
a J. Konečného. Obaja navrhnutí súhlasili. 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. Za 
overovateľov boli zvolení členovia AS  D. Leška,  J. Konečný. 
Ad 4/ Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka fakulty Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.  informovala členov senátu i prítomných 
hostí o príprave prijímacieho konania na FSEV a o informačnom systéme AIS. Informovala, 
že p. L. Mesežnikov je i naďalej zodpovedný za správu AIS-u. Ďalšie informácie sa týkali 
záverečných a diplomových prác, konkrétne dekanka fakulty informovala, že záverečné 
a diplomové práve preberajú tajomníčky jednotlivých ústavov a formuláre k prácam 
potvrdzujú tajomníčky študentovi na daný formulár pečiatkou ústavu. V tomto bode neboli 
na dekanku fakulty žiadne otázky. 
 



Ad 5/ Voľba zástupcu FSEV UK v Rade vysokých škôl 
Voľba zástupcu FSEV UK v Rade vysokých škôl prebehla v kompetencii predsedkyne 
volebnej komisie, p. Letovancovej. Do uzávierky bol podaný jediný návrh, a to O. 
Gyarfášová z ÚEŠMV. Menovaná bola vopred o tomto návrhu informovaná ešte pred 
začiatkom zasadnutia AS a so svojou kandidatúrou súhlasila. 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
Za zástupkyňu FSEV v Rade VŠ bola zvolená O. Gyarfášová. 

 
Uznesenie č. 10: 
AS FSEV UK  zvolil za zástupkyňu FSEV v Rade vysokých škôl O. Gyarfášovú.   
 
 
Ad 6/  Vyhlásenie volieb zástupcu FSEV UK v Študentskej rade vysokých škôl SR 
V rámci diskusie v tomto bode zástupkyňa v študentskej časti Rady VŠ, p. Stoláriková 
informovala o nasledovnej dohode o konaní volieb zástupcu FSEV UK v Študentskej rade 
vysokých škôl SR, a to: zverejnenie vyhlásenia dňa volieb 15.03.2011, konečný dátum 
podávania návrhov cez podateľňu fakulty  22.3. 2011 do 13.00, konanie volieb dňa 29.3.  
v priestoroch fakulty, pričom sa volí iba jeden kandidát v súlade s počtom študentov.  
 
Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. 
  
Uznesenie č. 11: 
AS FSEV UK vyhlasuje voľby do študentskej časti na deň 29.03.2011. Návrhy na 
kandidátov sa podávajú do 22. 03.2011 do 13.00 cez podateľňu fakulty.  

 
Ad 7/  Určenie termínu doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK 

 
- Člen AS FSEV UK, D. Leška sa vzdal svojho členstva v AS z dôvodu prijatia funkcie 

prodekana fakulty pre štúdium,  p. Letovancová ak predsedníčka komisie oboznámila 
AS s návrhom termínu konania doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV 
UK, a to 5.4.2011, keďže členstvo D. Lešku zaniká 1.4.2011. Dekanka fakulty predloží 
15 dní (pätnásť) pred konaním volieb zoznam členov akademickej obce, ktorí môžu voliť 
a byť volení p. Letovancovej, ktorá informácie týkajúce sa doplňujúcich volieb rozošle 
elektronicky na mailové adresy. Členovia AS boli oboznámení zo strany p. Letovancovej 
i o samotnej realizácii volieb, a to na pôde Ústavu pre európske štúdia a medzinárodné 
vzťahy od 9.00 – 16.00 daného dňa. 
K termínu ako i k ďalším predneseným podrobnostiam týkajúcich sa doplňujúcich volieb 
nemali členovia AS žiadne pripomienky.  
 
 
 
 
 



Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa 
zdržal. 

  
Uznesenie č. 12: 
AS FSEV UK vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FSEV UK  na 
5.4. 2011. 
  
Ad 8/  Prerokovanie výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy 
o hospodárení fakulty za rok 2010 

Predkladateľka oboznámila AS s materiálmi. Dekanka fakulty následne vyzvala k ich 
pripomienkovaniu a komentárom. Na informatívnu otázku M. Kanovského ohľadom  
účtov ústavov podala vysvetlenie p. Dubajová. Predseda rozpočtovej komisie, p. M. 
Kanovsky oboznámil AS o stave s hospodárením, teda stanovisko odporúča schváliť. 
Následne bola otvorená rozprava k tomuto bodu, avšak otázky alebo pripomienky neboli 
žiadne.  
 
Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa 
zdržal. 

  
Uznesenie č. 13: 

 
AS FSEV UK schvaľuje výročnú správu o činnosti fakulty a výročnú správu 
o hospodárení fakulty za rok 2010.  

 
 Ad 9/ Prerokovanie štatútu fakulty 
  

Prekladateľka, dekanka fakulty oboznámila AS s dôvodmi predloženia nového štatútu 
fakulty nakoľko prišlo k zmene sídla fakulty z dôvodu presťahovania sa.  
V rámci rozpravy a na základe pripomienok od J. Podobu sa zakomponovali nasledovne 
zmeny: 

- článok 3 bod 4 sa dopĺňa prvá veta nasledovne : „Fakulta spolupracuje s .... a 
výskumnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a kultúrnymi inštitúciami.“ 

- Článok 12, bod 1 veta druhá sa dopĺňa nasledovne: „........, členov študentskej časti 
senátu volia v priamych tajných........“. 

- Článok 21, bod 1 sa upravuje nasledovne: „Fakulta má prodekanov, a to pre tieto 
oblasti:....“ 

- Článok 21 dopĺňa sa o bod d), a to nasledovne: „rozvoj a informačné technológie“ 
- Článok 30 bod 8 sa mení nasledovne: „Vedúceho oddelenia obsadzuje do funkcie dekan 

fakulty na návrh riaditeľa ústavu. Vedúci je zamestnancom fakulty v pracovnom pomere 
na ustanovený týždenný pracovný čas.“ 

- Článok 30 ods. 2: „Vedúci pracovísk sú povinní poskytovať informácie...“ 



- Článok 43, ods. 5 sa dopĺňa nasledovne: „Pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské 
vzdelávanie na fakulte, ustanovuje študijný poriadok univerzity, pričom tieto pravidlá 
môže akademický senát fakulty detailne upraviť v študijnom poriadku fakulty.“ 

- Článok 77 sa dopĺňa nasledovne: „Fakulta využíva majetok UK na plnenie svojich úloh a 
 spravuje ho v súlade so zákonom, Štatútom UK a vnútornými predpismi UK; a môže ho 
používať aj na podnikateľskú činnosť.“ 

 
Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa 
zdržal. 

  
Uznesenie č. 14: 
AS FSEV UK schvaľuje návrh Štatútu FSEV UK so zapracovaním pripomienok na 
zasadnutí právnej komisie a pripomienok p. J. Podobu.  

 
 Ad 10/ Prerokovanie organizačného poriadku  

 
Prekladateľka, dekanka fakulty oboznámila AS s dôvodmi predloženia nového 
organizačného poriadku fakulty.  
V rámci rozpravy a na základe pripomienok členov AS sa zakomponovali nasledovne 
zmeny: 

- Článok 3 ods. 3: na základe podnetu od p. M. Kanovského sa vypúšťa. Predkladateľka 
súhlasí. 

- Článok 4 ods. 2: „Fakulta má prodekanov/prodekanky pre tieto oblasti....“ 
- Článok 4 ods. 2: doplnenie nasledovného: „d) rozvoj a informačné technológie“  
- Článok  6 ods. 8: doplnenie písmena d): „úmrtím“. 
- Článok 8 ods. 5: preformulovaný na základe podnetu od p. M. Kanovského: 

„Zabezpečuje dohľad nad pridelenými finančnými prostriedkami fakulty (dotácie). 
- Článok 9 ods. 3: preformulovaný na základe pripomienok nasledovne: „Riaditeľ/riaditeľka 

predkladá návrhy dekanovi/dekanke na.......“  
- Článok 9 ods. 4: preformulovaný na základe pripomienok nasledovne: „Riaditeľ/riaditeľka 

predkladá návrhy na zabezpečenie technického vybavenia ústavov.“ 
-  Pri článku 12 ods. 5 sa vzniesla diskusia o poplatkoch za prijímacie pohovory, 

konkrétne o perspektívnej zmene modelu prerozdelenia. Dekanka fakulty súhlasí. 
 

Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa 
zdržal. 

  
 

Uznesenie č. 15: 
AS FSEV UK schvaľuje návrh Organizačného poriadku FSEV UK so zapracovaním 
pripomienok na zasadnutí právnej komisie a pripomienok p. M. Kanovského.  

 
 



Ad 11/ Prerokovanie materiálu „Podmienky prijímacieho konania na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z 
inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity 
Komenského“ 

 
So stanoviskom pedagogickej komisie oboznámila AS jej predsedkyňa p. K. Hennelová 
a so stanoviskom právnej komisie jej predsedkyňa p. T. Tökölyová. Predsedkyne oboch 
komisií uviedli, že nemajú voči predkladanému materiálu pripomienky. Následne 
predseda AS otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. D. Leška mal otázku ohľadom 
predpísaného tlačiva, ktorú predkladateľka zodpovedala. V rámci rozpravy už neboli 
žiadne otázky ani pripomienky. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 11, vo verejnom hlasovaní bolo 11 hlasov za, 0 proti, 0 sa 
zdržal. 
 
Uznesenie č. 16: 
AS FSEV UK schvaľuje návrhu materiálu „Podmienky prijímacieho konania na 
Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu 
študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity 
Komenského“ so zapracovaním pripomienok na zasadnutí právnej komisie. 

 
Ad 12/ Otázky členov AS FSEV na dekanku, prodekanky a tajomníčku FSEV UK 
V tomto bode programu neboli zo strany členov AS žiadne otázky na dekanku, 
prodekanky ani tajomníčku FSEV UK. 
 
Ad 13/ Rôzne 
Predseda AS oznámil, že p. M. Kanovský ako predseda rozpočtovej komisie je 
informovaný, že v súlade s článkom 5 je Ing. Z. Dubajová poverená s prácou 
v rozpočtovej komisii do doby schválenia rozpočtu. p. Stoláriková informovala AS 
o stretnutí s rektorom UK ohľadom nákladom spojených s údržbou fakulty, 
implementácie bolognského procesu do vzdelávania v súvislosti s čím uviedla, že je 
poverenou osobou na vypracovanie manuálu k uvedenému procesu. 

- Ďalší bod rozpravy otvoril p. M. Kanovský, a to elektronický systém kartičiek a systém 
objednávania obedov. V súvislosti s touto otázkou, p. Stolariková vzniesla otázku 
týkajúcu sa stravy pre študentov. p. Konečný sa informoval o možnosti výučby jazykov 
na fakulte. Dekanka odpovedala, že s s otvorením jazykového centra sa nepočíta. Na 
otázku p. Stolárikovej v tejto súvislosti o medzi fakultnom štúdiu dekanka odpovedala, že 
sa už realizuje. Ďalšia otázka od p. Ľ. Malíkovej smerovala na tajomníčku fakulty 
ohľadom informačnej tabule s názvom fakulty na budove, ktorá ešte stále nie je 
namontovaná. Ako vysvetli p. tajomníčka, dôvodom bolo sťahovanie sa v zimných 
mesiacoch a je potrebné počkať na vysušenie omietky. Rovnako bola zodpovedaná 
otázka ohľadom parkovania na chodníku za budovou fakulty. 
Predseda AS navrhol, aby sa v zápisniciach neuvádzali tituly členov AS, všetci súhlasili. 
p. Stoláriková ako zástupkyňa študentskej komory predniesla návrh na založenie 



študentskej klubovne za účasti súkromnej firmy (sponzorstvo pri založení a prevádzke), 
ktorej logo by bolo súčasťou názvu klubovne. Po diskusii o tejto otázke, AS odporúča 
vedeniu fakulty, aby začal rokovať o vytvorení študentského klubu zo sponzorských 
prostriedkov. AS týmto vyjadril podporu uvedenej študentskej aktivite. 

 
  

Ad 14/  Záver 
 
 

Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., prítomným 
poďakoval za ich účasť. 
V Bratislave, 23.03. 2011  

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

 
Zapísala: PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD 

 
Overili: Doc. PhDr. Dušan Leška, CSc.  

    Matúš Konečný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Prezenčná listina  

Prezenčná listina 

zo zasadnutia AS FSEV UK, zo dňa 26. 01. 2011 



 

Predseda 
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.   .................................................... 
 
Pedagogická časť 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.   .................................................... 
 
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.     .................................................... 
 
Doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.   .................................................... 
 
Doc. PhDr. Dušan Leška, CSc.   .................................................... 
 
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.   .................................................... 
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc.    .................................................... 
 
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.    .................................................... 
 
Študentská časť 
Mgr. Barbora Blahútová    .................................................... 
Matúš Konečný     .................................................... 
Zuzana Kováčová     .................................................... 
Mgr. Lukáš Zajac     .................................................... 

 
 

Hostia 
Meno a priezvisko      Podpis 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 


