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Zápisnica zo zasadania Akademického senátu FSEV
dňa 12. 12. 2017

.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a udelenia súhlasu s menovaním člena Vedeckej rady FSEV UK
Prerokovanie a udelenia súhlasu s menovaním prodekanky pre štúdium na FSEV UK
Prerokovanie a schválenie návrhu na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady vysokých
škôl za FSEV UK
7. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave za obdobie 1. 9. 2014 – 31. 8.
2017
8. Informácie z vedenia fakulty
9. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver
Ad 1)
Predseda AS Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadnutie AS a víta prítomných.
Prítomní – podľa prezenčnej listiny.
Ad 2)
Predseda AS Mgr. Andrej Mentel, PhD. navrhuje pridať ďalší bod do programu – návrh
na vymenovanie novej členky a predsedníčky legislatívnej komisie. Návrh je
jednomyseľne schválený.
Ad 3)
Za overovateľov zápisnice sú zvolení Dr. Radomír Masaryk a Dr. Tomáš Profant.
Ad 4)
Dekanka Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. predkladá návrh na zmenu externého
člena VR. Namiesto JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. ktorá sa stala ministerkou školstva,
navrhuje prof. Martina Kahanca, ktorý pôsobí ako Head of Public Policy School na CEU
v Budapešti. Dekanka predstavuje nominanta. Prof. Kahanec s nomináciou súhlasil. Dr.

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

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

Mentel sa pýta, či bude prof. Kahanec môcť dochádzať na zasadania VR. Dekanka odpovedá,
že býva v Bratislave a že má záujem sa podieľať na fungovaní VR.
Prebieha hlasovanie o návrhu.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 16/ 2017: AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie prof. Martina
Kahanca, PhD. za externého člena Vedeckej rady FSEV UK, s účinnosťou od 13.12.2017.
Ad 5)
Dekanka Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. predkladá návrh na menovanie Mgr.
Kristíny Jankovej, PhD. za prodekanku pre štúdium. Na toto miesto má nastúpiť po zosnulom
doc. Horniačkovi. Dr. Janková sa už nejaký čas venuje agende na základe poverenia, ktorá
súvisí s touto činnosťou. Dekanka predstavuje Dr. Jankovú a jej skúsenosti. Tri mesiace
vykonáva túto činnosť, vykonáva ju s entuziazmom a zodpovedne, má aj výsledky.
Prebieha hlasovanie o návrhu.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 1
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 17/ 2017: AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie Mgr. Kristíny
Jankovej, PhD. za prodekanku FSEV UK pre štúdium, s účinnosťou od 1.1.2018.
Ad 6)
Predseda AS FSEV žiada kandidátku na predsedníčku legislatívnej komisie JUDr.
Alexandru Strážnickú, LL.M., PhD. aby sa predstavila. Dr. Strážnická sa stáva členkou
legislatívnej komisie a následne je zvolená za jej predsedníčku.
Priebh hlasovania:
Hlasy za:10
Hlasy proti: 0
Zdržal sa:0
Neplatný: 1 hlas
JUDr. Alexandra Strážnická, LL.M., PhD. bola zvolená predsedníčku legislatívnej komisie.
Ad 7)
Vzhľadom k tomu, že sa doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. vzdala z časových
dôvodov funkcie v Rade vysokých škôl, je potrebné zvoliť iného člena/ku. Diskutuje sa
o možných termínoch volieb. Termín na návrhy kandidátov sa stanovuje na 31.1. 2018, termín
volieb 20. 2. 2018. Všetci prítomní členovia AS s návrhom súhlasia.
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Uznesenie 18/2017: AS FSEV UK vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do RVŠ, konkrétne
s termínom predkladania návrhov kandidátov do 31.1.2018 prostredníctvom podateľne FSEV
UK. Voľby sa uskutočnia dňa 20.2.2018.
Ad 8)
Predseda AS FSEV Dr. Mentel prezentuje výročnú správu AS za obdobie 1. 9. 2014 –
31. 8. 2017. Pripomienky sa týkajú formálnej stránky výročnej správy. Senát prerokoval
výročnú správu a berie ju na vedomie.
Uznesenie 19/2017: AS FSEV UK prerokoval výročnú správu činnosti AS za obdobie 1. 9.
2014 – 31. 8. 2017 a akceptoval ju.
Ad 9)
Dekanka FSEV prezentuje informácie z kolégia dekanky. Hovorí o Dni otvorených dverí
na FSEV, motivačných štipendiách, zmene vo formulároch k hodnoteniu záverečných prác v
AIS. Prodekan Podoba predstavil návrh o dlhodobom zámere fakulty. Hovorí sa o možnosti
usporiadať školenia pre menšie projekty. Metodika rozpisu dotácií ešte nie je schválená. Nový
študijný a štipendijný poriadok UK sa pripravuje, následne sa bude schvaľovať štipendijný
poriadok na úrovni FSEV.
Ad 10)
Prof. Renáta Pitoňáková sa pýta, či sa školiteľ bude musieť vyjadriť ku každej kontrole
originality záverečnej práce, alebo len od určitej hodnoty. Dekanka požiadala o odpoveď dr.
Jankovú, ktorá odpovedá, že bude povinné sa k originalite vyjadriť, či je zhoda prípustná,
alebo či je v poriadku. Dekanka dopĺňa, že to vychádza z návrhu rektorát, je to na ochranu
školiteľa, aj študentov. Vysvetľuje, že vyššia zhoda nemusí znamenať plagiátorstvo.
Dr. Profant sa informuje, čo je s jeho návrhom, aby boli vážené hodnotenia posudkov.
Dekanka odpovedá, že FSEV zatiaľ nebola vyzvaná k predloženiu návrhov na doplnenie
Študijného poriadku UK. Dr. Profant sa následne pýta, ako je to so štipendiami, chcel by
navrhnúť jedno štipendium pre rómskych študentov. Dekanka odpovedá, že tento rok boli
udeľované štipendiá za športovú reprezentáciu, umeleckú reprezentáciu fakulty, za ŠVOK
a medzinárodné súťaže,. Ak senát spracuje takýto návrh, je možné to upraviť vo fakultnom
štipendijnom poriadku. Vieme, že chceme upraviť podmienku nadobúdania kreditov, Je
možné to upraviť, tak aby to na jar bolo predložené na zasadnutie senátu. Teraz je pokryté
celé spektrum aktivít. Dekanka dopĺňa, že návrh Tomáša Profanta je dobrý, ale treba elokovať
zdroje. Dr. Findor konštatuje, že niečo podobné má Ekonomická univerzita, ktorá v tomto
smere spolupracuje s CVEK, treba zistiť ako to majú vyriešené.
Dr. Janková hovorí, že pokiaľ by sme mali schválený program v anglickom jazyku, mali by
sme navýšené financie za školné a bolo by možné z nich vyčleniť na ďalšie štipendiá. Dr.
Mentel hovorí, že by tieto nemuseli zahŕňať etnické kategórie, ale boli zamerané na sociálne
znevýhodnených študentov. Dr. Janková hovorí, že sociálne štipendia už máme a majú občas
tendenciu byť zneužívané.
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Dr. Findor konštatuje, že by malo byť štipendium iba pre rómskych študentov, pretože sú
znevýhodnení nielen preto, že sú chudobní, ale aj preto, že sú Rómovia Dekanka hovorí, že
tento paragraf môže byť predložený, potom môžeme o ňom diskutovať. Dekanka dodáva, že
štipendijný poriadok bude schvaľovaný spolu s metodikou, takže sa vie dopredu určiť nejaká
suma.
Prodekan Broniš hovorí, že sociálne štipendiá fungujú na základe nominácie, alebo výberom,
tieto štipendiá by mohli byť podobne koncipované.
Ad 11)
Prebieha diskusia o etickej komisii na FSEV. Dr. Findor hovorí, že keďže vo viacerých
projektoch realizovaných v rámci FSEV sa pracuje s ľuďmi, mali by byť postupy ošetrené
z hľadiska etiky. Dekanka hovorí, že takúto komisiu máme, v prípade potreby sa na ňu treba
obrátiť.
Uznesenie 16/ 2017: AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie prof. Martina
Kahanca, PhD. za externého člena Vedeckej rady FSEV UK, s účinnosťou od 13.12.2017.
Uznesenie 17/ 2017: AS FSEV UK schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie Mgr. Kristíny
Jankovej, PhD. za prodekanku FSEV UK pre štúdium, s účinnosťou od 1.1.2018.
Uznesenie 18/2017: AS FSEV UK vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do RVŠ, konkrétne
s termínom predkladania návrhov kandidátov do 31.1.2018 prostredníctvom podateľne FSEV
UK. Voľby sa uskutočnia dňa 20.2.2018.
Uznesenie 19/2017: AS FSEV UK prerokoval výročnú správu činnosti AS za obdobie 1. 9.
2014 – 31. 8. 2017 a akceptoval ju.

Predseda AS FSEV: Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Tajomníčka AS FSEV: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
Overovatelia: PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Mgr. Tomáš Profant, PhD.
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