UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia AS zo dňa 8. septembra 2015.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
4. Voľba sčítacej komisie
5. Personálne úpravy v komisiách AS FSEV UK
6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na nových členov Vedeckej rady FSEV UK
7. Prerokovanie vyhlásenia doplňujúcich volieb do AS FSEV UK
8. Prerokovanie vyhlásenia voľby zástupcu FSEV UK v RVŠ
9. Informácie z vedenia fakulty
10. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
11. Rôzne
12. Záver

Ad 1) Otvorenie
Predseda AS FSEV UK, PhDr. Daniel Klimovský, PhD., otvára zasadnutie senátu.

Ad 2) Schválenie programu
Program zasadnutia AS je schválený plným počtom hlasov.
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Ad 3) Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku je zvolená Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. Za overovateľov sú zvolení Ing.
Veronika Miťková, PhD. a PhDr. Andrej Findor, PhD. Za schválenie bolo osem hlasov, jeden
hlasujúci sa zdržal.
Ad 4) Voľba sčítacej komisie
Anna Avdaljanová, ktorá mala dočasne pozastavené členstvo v AS, mohla po zápise (po
opätovnom nástupe na štúdium na FSEV) opäť vykonávať svoj mandát člena AS FSEV a teda
nastúpiť aj na miesto členky volebnej komisie. Volebná komisia má v súčasnosti dostatočný
počet členov.
Ad 5) Personálne úpravy v komisiách AS FSEV UK
Z dôvodu odchodu Mgr. Matúša Halása, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,
ktorý v AS pôsobil ako predseda právnej komisie, je nevyhnutné zvoliť jej nového predsedu.
Predseda AS navrhuje na túto pozíciu PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., ktorý nomináciu
prijal. Pristupuje sa k hlasovaniu. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. je zvolený plným počtom
hlasov t.j. deviatimi hlasmi.
Ad 6) Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na nových členov Vedeckej rady FSEV UK
Predseda AS FSEV UK, PhDr. Daniel Klimovský, PhD., požiadal dekanku FSEV UK, doc.
JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., o prezentovanie návrhu nových členov Vedeckej rady
FSEV UK. Dekanka hovorí, že došlo k zmene v zložení VR, keďže doc. M. Phil. Jozef
Bátora, PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. už nie
sú zamestnancami fakulty a teda nemôžu byť internými členmi VR a nechcú pokračovať ako
externí členovia VR. Z toho dôvodu je potrebné hlasovať o ich odvolaní a zvoliť nových
členov VR. Dekanka tiež navrhuje odvolanie doc. Samuela Abraháma, PhD., keďže sa nikdy
nezúčastnil zasadnutia VR.
Namiesto týchto členov navrhuje dekanka nových členov: prof. PhDr. Vieru Feglovú, CsC.,
ktorá je garantkou odboru sociálna antropológia, doc. PhDr. Oľgu Gyarfášovú, PhD., ktorá je
novou vedúcou Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a doc. Mgr. Katarínu
Staroňovú, PhD. Ako externého člena navrhuje dekanka prof. Dr. Štefana Volnera, DrSc.,
ktorý bude zabezpečovať výučbu dvoch predmetov na Ústave európskych štúdií.
Predseda AS PhDr. Daniel Klimovský, PhD. upozorňuje, že pre zvolenie nových členov je
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS FSEV UK, teda minimálne 7 hlasov.
Najskôr sa pristupuje k hlasovaniu o odvolaní jednotlivých členov, následne majú byť zvolení
noví členovia VR. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. sa pýta, prečo musíme hlasovať
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o odvolaní, dekanka odpovedá, že to vyplýva zo zákona, pretože by starí interní členovia VR
ostali pôsobiť vo VR ako externí členovia a bolo by potrebné navýšiť počet interných členov.
Každý z členov VR navrhnutých na odvolanie, bol odvolaný plným počtom hlasov, teda
deviatimi hlasmi.
Ing. Veronika Miťková, PhD. upozorňuje, že pôvodne bola idea, že počet členov VR bude
rovnomerne rozdelený podľa ústavov, ale predstaveným návrhom sa tento pomer narúša.
Dekanka odpovedá, že sa uchováva pomer podľa odborov, nie podľa ústavov. Doc. PhDr. Eva
Letovancová, PhD. sa pýta PhDr. Andreja Findora, PhD., či nechce kandidovať do VR, ten
odpovedá, že zatiaľ nechce. Doc. PhDr. Letovancová, PhD. sa následne pýta, kto je navrhnutý
prof. Dr. Štefan Volner, DrSc. Dekanka odpovedá, že sa venuje bezpečnostným otázkam a je
profesorom medzinárodných vzťahov, bude na FSEV učiť bezpečnostnú politiku
a geopolitiku, dlhodobo pôsobí na ÚES ako externý oponent, teda spolupráca s ním je
dlhodobá.
Pristupuje sa k hlasovaniu o navrhovaných kandidátoch na členov VR. Sčítanie hlasov:
Prof. PhDr. Viera Feglová, CsC.: 9 za, 0 proti
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.: 5 hlasov za, traja sa zdržali hlasovania, jeden hlas proti
Prof. Dr. Štefan Volner, DrSc.: 7 hlasov za, dvaja sa zdržali
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. : 9 hlasov za, 0 proti
Za nových členov VR boli zvolení profesorka Viera Feglová, docentka Oľga Gyarfášová
a profesor Volner, nebola zvolená doc. Staroňová.
Nová VR má teda 16 členov.
Ad 7) Prerokovanie vyhlásenia doplňujúcich volieb do AS FSEV UK
Keďže Mgr. Matúš Halás, PhD. stratil členstvo v AS, je potrebné zvoliť ďalšieho člena do
zamestnaneckej časti AS. Predseda AS navrhuje termín 6. 10. 2015, všetci prítomní členovia
AS súhlasia s týmto termínom (deväť platných hlasov).
Ad 8) Prerokovanie vyhlásenia voľby zástupcu FSEV UK v RVŠ
Dekanka navrhuje na post zástupcu FSEV UK v RVŠ doc. Mgr. Katarínu Staroňovú, PhD.,
ktorá s návrhom súhlasila. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. sa pýta, čo je úloha tohto
zástupcu. Dekanka vysvetľuje, že nemá každá fakulta svojho zástupcu, len na UK má každá
fakulta jedného. Ten reprezentuje záujmy fakulty, hovorí hlasom AS, nie hlasom rektorátu.
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Ide o slabý mandát, ktorý má skôr odporúčací charakter, diskutujú sa tu rôzne témy a dávajú
návrhy, ale tie nemajú záväzný charakter.
Pristupuje sa k hlasovaniu. Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. je zvolená za zástupkyňu
FSEV UK vo RVŠ plným počtom hlasov.
Ad 9) Informácie z vedenia fakulty
Dekanka prezentuje informácie z Kolégia dekanky. Hovorí, že všetky uznesenia z minulého
roku boli splnené. Agenda, ktorá bola na Kolégiu dekanky diskutovaná sa týkala zmeny
študijných plánov, harmonogramu štúdia, termínov na odovzdanie záverečných prác, kreditov
za štátnu skúšku atď.
Dekanka informuje, že sa do 8. 9. 2015 mali školitelia uzavrieť hodnotenia doktorandov, tí sa
následne môžu zapísať do ďalšieho ročníka. Prodekan pre vedu a výskum na kolégiu
informoval o projektoch, za ktoré FSEV dostáva dotácie, v rámci legislatívy informoval
prodekan o mobilitách.
Tajomníčka fakulty Ing. Alena Čirková informovala o kontrole správy registratúry vykonanej
na FSEV UK zo strany MV SR.
Ad 10) Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. sa pýta, čo robiť v situácií, keď prvý ročník Mgr. štúdia
ide podľa novej akreditácie a druhý ročník ide podľa starej a študentka, ktorá prerušila
štúdium teda začala podľa starej, ale mala by pokračovať v štúdiu podľa novej akreditácie.
Študijný plán sa však dosť menil a kurzy sú inak hodnotené. Zdá sa, že štvrtina jej študijného
plánu bude podľa starej a tri štvrtiny podľa novej akreditácie. Dekanka hovorí, že je potrebné
v týchto prípadoch postupovať individuálne a prispôsobiť študijný plán, dôležité je aby
študent mal 120 kreditov. Ing. Veronika Miťková, PhD. hovorí, žeby študenti mali mať
študijný plán schválený študijným poradcom, dekanka odpovedá, že študijný plán treba
konzultovať so študijným poradcom, dať schváliť riaditeľovi ústavu a potom odovzdať na
študijné oddelenie.
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. má otázku pre prodekana Kanovského, ktorý nie je prítomný
z pracovných dôvodov: chcel by sa opýtať, v akom štádiu je príprava metodiky odmeňovania
publikačnej aktivity na FSEV UK. Dekanka odpovedá, že hodnotenie bude prebiehať na
dvojročnej báze a že spomínaná metodika je v štádiu prípravy.
Ing. Veronika Miťkova, PhD. sa pýta, či môžu byť zabezpečené fixky, projektory a počítače
v jednotlivých učebniach do začiatku semestra. Tajomníčka FSEV UK ju ubezpečuje, že
všetky tieto materiálne potreby budú zabezpečené.
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Ad 11) Rôzne
Prodekan pre legislatívu, Mgr. Peter Broniš, PhD. oboznamuje AS z návrhom na verejné
vyjadrenie vedenia a akademickej obce FSEV k utečeneckej kríze a žiada podporu AS.
Hovorí, že viacerí zamestnanci fakulty mali potrebu niečo urobiť a teda FSEV pripravila
vyjadrenie, ktoré bude zverejnené na stránke fakulty. Prodekan hovorí, že on sám nemôže
predkladať vyhlásenia AS, ale bol by rád ak by sa AS k tejto téme vyjadril. Dekanka dopĺňa,
že sa vedenie zhodlo, že sa chce nejakým spôsobom zapojiť do diskusie o utečencoch. Fakulta
chce zabezpečiť bezplatné školstvo aj tým, ktorí ešte len čakajú na udelenie azylu a majú
dočasnú ochranu. Doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. sa pýta ako je to s ich dokumentmi, ak
títo ľudia nemajú doklady. Dekanka hovorí, že majú viac času na dodanie dokladov, ale
doklady o ukončení štúdia mať musia. Fakulta neprijíma týchto študentov automaticky, ale
potom, čo doložia jazykové znalosti a musia doložiť aj doklady o predchádzajúcom štúdiu.
Platia pre nich kritéria ako pre zahraničných študentov. Po kratšej diskusii, ktorá sa týkala
spresnenia formulácií a názvu (doc. Letovancová, PhD. Miťková, PhD. Andrej Findor) sa
pristupuje k verejnému hlasovaniu. Vyjadrenie bolo prijaté plným počtom hlasov.
Ing. Veronika Miťková, PhD. sa pýta, či bude sprevádzkovaný bufet. Dekanka hovorí, že
predchádzajúci nájomca dal predčasnú výpoveď, z dôvodu strát. Rokovania s inými
záujemcami o prenájom nedopadli kladne. Oslovení museli byť najskôr univerzitní
dodávatelia, ale z dôvodu nízkych počtov obedov sa im prenájom neoplatí. Dekanka hovorí,
že sa hľadajú ďalšie možnosti, ale zatiaľ bude bufet zatvorený. Náklady sa prevádzkovanie
bufetu sú pre nájomcu vysoké a reálne zisky má iba v priebehu semestra. V okolí fakulty je
veľké množstvo stravovacích zariadení, ktoré môžu zamestnanci využiť. PhDr. Andrej
Findor, PhD. hovorí, že psychológovia majú kurz, pre ktorý im je potrebný priestor, možno by
mohli využívať tento priestor pre potreby tohto kurzu.
Ad 12)
Predseda AS uzatvára zasadnutie AS.

Zoznam uznesení:
- k bodu 5:
Uznesenie č. 18/2015: „AS FSEV UK schvaľuje PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. za
predsedu Volebnej komisie AS FSEV UK.“
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Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
- k bodu 6:
Uznesenie č. 19/2015: „AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na odvolanie týchto členov
VR FSEV UK: doc. M. Phil. Jozef Bátora, PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof.
PhDr. Iveta Radičová, PhD. a doc. Samuel Abrahám, PhD.“
Počet hlasujúcich: 9 (u všetkých návrhov rovnako)
Počet platných hlasov: 9 (u všetkých návrhov rovnako)
Hlasovanie za: 9 (u všetkých návrhov rovnako)
Hlasovanie proti: 0 (u všetkých návrhov rovnako)
Zdržanie sa hlasovania: 0 (u všetkých návrhov rovnako)
Uznesenie č. 20/2015: „AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie
nasledujúcich členov a členiek VR FSEV UK: prof. PhDr. Viera Feglová, CSc., doc. PhDr.
Oľga Gyarfášová, PhD. a prof. Dr. Štefan Volner, DrSc.“
Výsledky hlasovania u jednotlivých návrhov:
Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.:
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9 (návrh schválený)
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.:
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 5 (návrh neschválený)
Hlasovanie proti: 1
Zdržanie sa hlasovania: 3
Prof. Dr. Štefan Volner, DrSc.:
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 7 (návrh schválený)
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 2
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.:
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Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9 (návrh schválený)
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
- k bodu 7:
Uznesenie č. 21/2015: „AS FSEV UK vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena AS UK
za FSEV UK v termíne 6. 10. 2015.“
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
- k bodu 8:
Uznesenie č. 22/2015 „AS FSEV UK schvaľuje doc. Mgr. Katarínu Staroňovú, PhD. za
členku Rady vysokých škôl za FSEV UK.“
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
- k bodu 11:
Uznesenie č. 23/2015: „AS FSEV UK podporuje verejné vyhlásenie vedenia FSEV UK
a akademickej obce FSEV UK k utečeneckej kríze“.
Počet hlasujúcich: 9
Počet platných hlasov: 9
Hlasovanie za: 9
Hlasovanie proti: 0
Zdržanie sa hlasovania: 0
V Bratislave, 14. 9. 2015
Predseda AS: PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
Overovatelia:
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Ing. Veronika Miťková, PhD.
PhDr. Andrej Findor, PhD.

T el.: ++4 2 1 -2 -2 0 6 6 9 8 0 0 ; ht tp :// www. f s e s. u n ib a. s k

