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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV 
dňa 16. júna 2015.  

 
 
 

  . 
Program: 
                                                                                       

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 
4. Voľba náhradných členov volebnej komisie  
5. Prerokovanie a schválenie Podmienok prijímacieho konania na akademický rok 

2016/2017 
6. Informácie z vedenia fakulty 
7. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
8. Rôzne 
9. Záver 
 
 
Ad 1)  
 
Predseda AS FSEV PhDr. Daniel Klimovský, PhD. otvára zasadnutie AS FSEV.  
Prítomných je osem členov AS: PhDr. Andrej Findor, PhD. sa ospravedlnil vopred za 
neúčasť z dôvodu pracovných povinností, Mgr. Martin Halás, PhD. je dlhodobo na 
vzdelávacom pobyte, Bc. Anna Avdaljanová a Bc. Dušan Žaludko majú t. č, pozastavené 
členstvo. Ostatní prítomní: podľa zápisnice. Dekanka, doc. JuDr. Mgr. Lucia Mokrá, PhD. 
ospravedlnila doc. Mgr. Martina Kanovského, PhD., prodekana pre vedu a výskum a Ing. 
Alenu Čirkovú, tajomníčku fakulty, za neúčasť z pracovných dôvodov.   
 
Ad 2)  
 
Program je jednohlasne schválený.  
 
Ad 3)  
 
Za zapisovateľku je zvolená Mgr. Danijela Jerotijević, PhD., za overovateľky boli zvolené 
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. a Ing. Veronika Miťková, PhD.  
 
Ad 4) 
 
Z dôvodu aktuálneho prerušenia členstva v AS FSEV Anny Andaljanovej a Dušana 
Žaludka, je potrebné zvoliť nových členov a nového predsedu volebnej komisie. AS 
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schvaľuje dočasné členstvo Ing. Veronike Miťkovej, PhD. a jednohlasne schvaľuje ako 
predsedu volebnej komisie Bc. Tomáša Maleca.  
 

Ad 5) Prerokovanie a schválenie Podmienok prijímacieho konania na akademický rok 
2016/2017 
 
Dekanka prezentuje Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2016/17 
(samostatný dokument). Vysvetľuje zmeny oproti predchádzajúcim rokom. 
 
Pedagogická a vedecká komisia má k dokumentu niekoľko pripomienok, ktoré priblížila 
predsedníčka tejto komisie Ing. Veronika Miťková, PhD. Pripomienky sa týkajú 
porovnateľnosti výsledkov maturít a testov realizovaných prostredníctvom SCIO. 
Pedagogická komisia žiada ozrejmiť bod 6b článku 1, keďže z dokumentu nie je jasné, ako 
môžu byť porovnané percentá uvedené na maturitnom vysvedčení s percentilami, ktoré 
poskytuje SCIO. Dekanka odpovedá, že to tak bolo i po predchádzajúce roky, nikdy sa to 
neriešilo. Ing. Miťková, PhD. oponuje, v predošlé roky SCIO na žiadosť fakulty poskytlo 
výsledok testov aj v percentách, ktoré fakulta v prijímacom konaní využívala. Dekanka 
hovorí, že problém nastáva i v tom, že rôzne termíny testovania majú rôzne obtiažne testy 
a zadania nemusia byť porovnateľné. Ing. V. Miťková, PhD. namieta, že obtiažnosť musí byť 
porovnateľná aj v prípade odlišných zadaní. PhDr. D. Klimovský, PhD. sa pýta, či študenti 
vedia, že absolvujú testy rôznej obtiažnosti, považuje to za neférové voči študentom. 
Prodekan pre zahraničné vzťahy Mgr. P. Broniš, PhD. hovorí, že premena na percentily 
umožňuje porovnanie. Prodekan pre štúdium, doc. Ing. M. Horniaček, PhD. dodáva, že na 
maturitnom vysvedčení sú uvedené i percentily a teda je možné v tomto prípade preberať 
údaje v percentiloch, čo problém porovnateľnosti vyrieši. Prítomní sa zhodli, že toto bude 
najlepšie riešenie. 
Ing. V. Miťková, PhD. sa pýta, či je možné zvážiť, aby bol ako príbuzný odbor uvedený aj 
samotný odbor štúdia (napr. v prípade psychológie – psychológia), keďže, napríklad,  
psychológia nemá príbuzný odbor. Dodáva, že navrhuje, aby sa do hlavičky tabuľky, v ktorej 
sú uvedené príbuzné odbory, uviedlo „daný odbor a príbuzný odbor“. Dekanka odpovedá, že 
to nie je možné, pretože ak sa študent odvolá z dôvodu neprijatia, musí jasne vedieť, ktorý 
odbor bol daný a ktorý príbuzný, a že nie je možné zmiešať všetky odbory spolu. Napríklad, 
antropológia je akreditovaný program, príbuzné odbory sú etnológia a sociálna práca, 
Sociálna a pracovná psychológia je u nás akreditovaný program, psychológia je príbuzný 
odbor.  
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. konštatuje, že v Nitre existuje program Verejná správa 
a regionálny rozvoj, ale tiež v Bratislave na Ekonomickej univerzite a v Košiciach na 
Technickej univerzite, kde je Bc. stupeň. Pýta  sa teda, či nemôže byť tento odbor zaradený 
ako príbuzný pre Verejnú politiku, keďže by sme tým mohli osloviť ich študentov. Dekanka 
odpovedala, že je to otázka pre garantov programov, prodekan pre štúdium doplnil, že to 
závisí od akreditačného spisu. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. konštatuje, žeby teda 
schvaľovanie malo prebehnúť až po akreditácií, keďže nemôžeme prijímať podľa novej 
akreditácie, dekanka odpovedá, že tento rok sa i tak ešte bude prijímať podľa starej 
akreditácie. Prodekan pre štúdium dodáva, že akreditačná komisia uvádza príbuzné odbory. 
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PhDr. D. Klimovský, PhD. konštatuje, že je to na škodu veci, keďže sa takto ochudobňujeme 
o študentov. Prodekan pre štúdium odpovedá, že sme sa iba striktne pridržiavali toho, čo je 
v materiáloch akreditačnej komisii. PhDr. D. Klimovský, PhD.  hovorí, že Akreditačná 
komisia je iba poradný orgán.  
 
Prodekan pre zahraničné vzťahy sa pýta, či by sme neakceptovali pre absolventov z ČR celý 
test SCIO, doc. Ing. M. Horniaček, PhD. odpovedá, že je už aj na stránke SCIO uvedené, že 
pre FSEV platia aj české testy.  
 
Členovia AS FSEV hlasujú o Podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok 
2016/2017. Hlasuje sa o dokumente, ktorý bude zahŕňať zmenu uvádzania výsledkov 
maturitnej skúšky v percentiloch.  
 
Dekanka dopĺňa, že sa ešte včera (15. 5.) nahadzovali výsledky vysvedčení. Predseda AS 
FSEV hovorí, že má byť dokument zvolený v takej podobe, že keď si ho študent prečíta, bude 
mu jasné, či má alebo nemá skúšať si podať prihlášku. Dekanka dodáva, že chce pristúpiť čo 
najskôr k propagácií štúdia na FSEV. Predseda AS hovorí, žeby pri príbuzných odboroch 
zdôraznil, že pokiaľ si študent nie je istý, má požiadať o vysvetlenie. Prodekan pre štúdium 
hovorí, že je už teraz väčšina otázok zameraných na túto problematiku.  
 
Prebieha hlasovanie, dokument je schválený plným počtom hlasov.  
 
Ad 6) Informácie z vedenia fakulty 
 
Dekanka informuje, že zasadnutie Kolégia dekanky je 17. 6. a na budúci týždeň bude 
zasadnutie Vedeckej rady. Prebehlo zasadnutie AS rektorátu, na ktorom sa diskutovalo o 
 budúcnosti VT parku, na ktorom sa naša fakulta podieľa. Bolo rozhodnuté, že sa jednotlivé 
fakulty UK budú podieľať na prevádzke VT parku. Na budúci rok by malo MŠ poskytnúť 
financie na podporu vedeckých parkov, o ktoré sa bude možné uchádzať, avšak aktuálnemu 
ministrovi končí v marci mandát a nevie sa, čo sa bude diať potom. Zamestnanci, ktorí 
v súčasnosti pracujú v rámci VT parku, budú financovaní z rozpočtu fakultu a všetky ústavy 
sa budú podieľať na ich financovaní. Doc. PhDr. E. Letovancová, PhD. konštatuje, že sa na 
platy týchto zamestnancov budú skladať všetky ústavy, aj tie, ktoré zamestnancov vo VT 
parku nemajú. Vo VT parku sú iba zamestnanci ÚSA. Po ukončení ich financovania z VT 
parku ich bude musieť financovať fakulta, pretože sa fakulty zaviazali, že budú vedecké parky 
podporovať päť rokov po ukončení projektov. Doc. PhDr. E. Letovancová hovorí, že sa teraz 
budú musieť všetci zaujímať, čo sa v rámci VT parku robí, keďže bude financovaný fakultou. 
Dekanka odpovedá, že zatiaľ nič nie je ukončené a nevie sa ako sa veci budú mať.  
 
Ad 7) Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
 
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. sa informuje, či je možne zmeniť údaj v evipube, ak došlo 
k zmene v časopise, v ktorom mu bol zverejnený článok. Časopis bol prekvalifikovaný a je 
v databáze Scopus (predtým nebol). Ing. V. Miťková, PhD. hovorí, že v ich prípade bola 
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dopísaná poznámka, dekanka však konštatuje, že zmeny nie je možné robiť spätne, pokiaľ to 
nebolo nahlásené do 31.3. Ing. V. Miťková, PhD. hovorí, že je možné zmeniť klasifikáciu 
publikácie i dodatočne.  
 
Mgr. Ľubica Šimková informuje, že prebehlo zasadnutie ubytovacej komisie a boli schválené 
ceny na internátoch a výška depozitu, z tým, že sa teraz bude depozit platiť v dvoch splátkach 
(september a január). Depozit už nebudú platiť iba študenti v rámci Erasmu.  
 
Ad 8) Rôzne 
Dekanka informuje, že je potrebné zvoliť nového člena disciplinárnej komisie, navrhuje Mgr. 
Zuzanu Stolárikovú, doktorandku na ÚSA. Prebieha hlasovanie. Nová členka je zvolená 
plným počtom hlasov.  
 
Zasadnutie je ukončené.  
 
Zapísala: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.  
Schválil: PhDr. D.Klimovský, PhD., predseda AS FSEV UK 
Overovateľky:  prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD.  
 


