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

Zápisnica zo zasadania Akademického senátu FSEV, dňa 3. 10. 2017
.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie školného a poplatkov na akademický rok 2018/2019
Prerokovanie a schválenie návrhu na doplnenie Disciplinárnej komisie FSEV UK a
voľba predsedníčky Disciplinárnej komisie FSEV UK
6. Prerokovanie a udelenie súhlasu s menovaním členiek a členov VR FSEV UK
7. Informácie z vedenia fakulty
8. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
9. Rôzne
10. Záver

Ad 1)
Predseda AS FSEV Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadanie, predstavuje program.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Časť zasadnutia prítomných 9 senátorov, v druhej časti 11.
Ad 2)
Bc. Tomáš Malec žiada, aby sa do programu pridalo doplnenie členov/členiek volebnej
komisie, keďže on sa vzdal členstva. Prebieha hlasovanie o programe, program je schválený
plným počtom prítomných hlasov t.j. deväť.
Doplnený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie školného a poplatkov na akademický rok 2018/2019
Doplnenie volebnej komisie AS FSEV UK
Prerokovanie a schválenie návrhu na doplnenie Disciplinárnej komisie FSEV UK a voľba predsedníčky
Disciplinárnej komisie FSEV UK
7. Prerokovanie a udelenie súhlasu s menovaním členiek a členov VR FSEV UK
8. Informácie z vedenia fakulty
9. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver

Ad 3)
Za zapisovateľku je zvolená Dr. Danijela Jerotijević , za overovateľov sú zvolení Dr. Tomáš
Profant a Lucia Gallová.
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Ad 4)
Dekanka FSEV predstavuje školné a poplatky na akad. rok 2018/2019. Informuje tiež, že bola
podaná žiadosť o akreditáciu v anglickom jazyku pre magisterský program Európske štúdiá.
Poplatky nejdú nad rámec poplatkov na iných fakultách.
Dr. Veronika Miťková má dve formálne pripomienky k dokumentu, dekanka odpovedá, že
nedostatky budú odstránené.
Predseda AS FSEV sa pýta, aké sú poplatky na iných fakultách. Dekanka odpovedá, že to
závisí od odboru, pohybujú sa od 300 do 1300 eur. Pri anglických programoch je výška
poplatkov od 1300 do 3000 eur. Poplatky na FSEV sú porovnateľné s poplatkami napr. na
Fakulte manažmentu.
Predseda AS vyhlasuje hlasovanie o školnom a poplatkoch na FSEV za rok 2018/ 2019.
Hlasy za: 8 hlasov
Hlasy proti: 0
Zdržal sa: 1 hlas
Neplatné hlasy: 0
Medzičasom prichádza Dr. Andrej Findor, ktorý však nehlasoval v otázke školného
a poplatkov.
Uznesenie 13/2017: Akademický senát FSEV schválil počtom hlasov 8 z 9 školné a poplatky
za akad. rok 2018/2019.
Ad 5)
Prebieha doplnenie volebnej komisie AS FSEV; novou členkou volebnej komisie sa stáva
Kamila Potočárová.
Ad 6)
Dekanka predkladá návrh na doplnenie členov do disciplinárnej komisie FSEV. V dôsledku
úmrtia doc. Milana Horniačka má disciplinárna komisia menší počet členov v pedagogickej
časti. Dekanka navrhuje Dr. Lenku Kostovičová z Ústavu aplikovanej psychológie a Dr.
Andreu Figulovú z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Dekanka zároveň
navrhuje Dr. Figulovú za predsedníčku DK FSEV.
Predseda AS FSEV sa pýta, či sú námietky voči tomuto návrhu. Následne žiada volebnú
komisiu o hlasovanie v tejto veci.
Prebieha hlasovanie: Dr. Kostovičová je zvolená za členku DK počtom hlasov 10/10. Dr.
Andrea Figulová je zvolená počtom hlasov 10/10. Dr. Andrea Figulová je následne zvolená za
predsedníčku AS počtom hlasov 10/10.
Uznesenie 14/2017: Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10
Dr. Lenku Kostovičovú za členku pedagogickej časti Disciplinárnej komisie FSEV UK.
Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10 Dr. Andreu Figulovú
za členku pedagogickej časti Disciplinárnej komisie FSEV UK.
Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10 Dr. Andreu Figulovú
za predsedníčku Disciplinárnej komisie FSEV UK.
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Vo všetkých troch prípadoch hlasovania:
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Ad 7)
Dekanka hovorí o potrebe voľby interných členov Vedeckej rady FSEV v dôsledku zániku
alebo zmeny pracovného úväzku na FSEV a tiež v dôsledku úmrtia doc. Milana Horniačka.
Predkladá návrh na doplnenie členov VR FSEV: Doc. Juraj Buzalka ako náhrada za prof.
Vieru Feglovú, ktorá ukončila pracovný pomer na FSEV. Doc. Júlia Kanovská Halamová ako
náhrada za doc. Evu Letovancovú, ktorej bol znížený úväzok na FSEV; prof. Jana Plichtová
ako náhrada za prof. Vieru Bačovú a doc. Vladimír Mlynarovič ako náhrada za zosnulého
doc. Milana Horniačka.
Prebieha hlasovanie AS FSEV o nových členoch VR FSEV.
Všetky návrhy na členov Vedeckej rady FSEV sú schválené plným počtom prítomných
hlasov t.j. 11 (medzičasom prišiel Dr. Radomír Masaryk).
Uznesenie 15/2017: Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Mgr.
Juraja Buzalku, M.A., PhD. za člena VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Mgr. Júliu Kanovskú
Halamovú, PhD. za členku VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 prof. PhDr. Janu Plichtovú, PhD.
za členku VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Ing. Vladimíra Mlynaroviča,
CSc. za člena VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0

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

Zdržali sa hlasovania: 0

Ad 8)
Dekanka prezentuje informácie z Kolégia dekanky zo dňa 11. 9. 2017: rozvrh na akad. rok
2017/2018 bol finalizovaný. V zimnom semestri na FSEV budú konať dve konferencie:
„Komunitná psychológia“ a konferencia „Sexualita“. Ďalej informuje o rektorskom
a dekanskom voľne v súvislosti zo Sviatkom zosnulých; o zvýšení tarifného platu pre
pedagogických pracovníkov; finančnom ohodnotení za vedenie kurzov v anglickom jazyku
atď. Informuje tiež o možnosti zaslať podnety na zmenu Študijného poriadku UK.
Dr. Tomáš Profant navrhuje, aby záverečné práce boli hodnotené 1/3 za školiteľa, 1/3 za
oponenta, 1/3 za komisiu. Dr. Mentel sa pýta, či to znamená, že by hodnotenie záverečnej
práce bolo váhované z troch zdrojov. Dr. Profant vysvetľuje svoj návrh.
Dr. Veronika Miťková hovorí, že o takomto návrhu treba diskutovať. Dekanka konštatuje, že
ak niekto má návrh na doplnenie Študijného poriadku UK treba ho dodať, ŠP má svoje
nedostatky, teraz je šanca ho meniť. Deadline na pripomienky bol 30.09.2017, ešte je však
možné dodať návrhy. Na rektorát odíde len ten návrh, ktorý je konsenzuálny za celú fakultu.
Za každú fakultu môže ísť len jeden návrh.
Doc. Gyarfášová hovorí, že by bolo potrebné stanoviť poriadok pre zasielanie návrhov.
Dekanka hovorí, že to je stanovené – ide to cez vedenie, kolégium a senát a potom na vedenie
UK.
Dr. Miťková má otázku týkajúcu sa Erasmus študentov t.j. hovorí, že ju o prijatie na kurz
žiada veľa študentov, ktorí sú zapísaní na inej fakulte. Dekanka hovorí, že rozhodnutie o ich
(ne)prijatí je v kompetencii vyučujúcich.
Dekanka objasňuje, že je motiváciou, aby na každom pracovisku boli 2-4 predmety
vyučované v anglickom jazyku, v opačnom prípade nám zahraničné univerzity vypovedajú
zmluvy týkajúce sa programu Erasmus +. S niektorými univerzitami máme iba zmluvy
o vysielaní študentov, ale nie o prijímaní študentov. Ak však majú záujem o kurzy na našej
fakulte študenti z týchto univerzít, ktorí sú tu aktuálne na inej fakulte, môžeme žiadať
podpísanie zmluvy aj o prijímaní študentov zo zahraničia. Dekanka však dodáva, že mnohé
zahraničné univerzity vnímajú zmluvy s jednotlivými fakultami ako zmluvy s UK a neriešia,
že sme rozdelení na fakulty.
Prodekan Broniš hovorí, že prvé tri týždne semestra si Erasmus študenti môžu upravovať
študijný plán,
Dekanka konštatuje, že nemôžeme posielať študentov a neprijímať ich. V rámci fakulty
prijímame 25, 30 odišlo.
Prof. Renáta Pitoňáková sa pýta, či je stanovený minimálny počet študentov, pre ktorých sa
vedie kurz. Dekanka hovorí, že je to na vyučujúcom. Dodáva tiež, že sa blíži koniec
uzatvárania bilaterálnych zmlúv, a ak ponúkame iba konzultácie a nie celé kurzy v angličtine,
je to pre nás nevýhoda .
Prodekan Broniš hovorí, že okrem Ústavu európskych štúdií, kde sa vyžaduje, aby sa učilo
po anglicky, je to o dobrej vôli vyučujúceho.
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Ad 9)
Otázky nie sú.
Ad 10)
Kamila Potočárová hovorí o prípade, keď sa na facebookovej stránke fakulty objavil rozhovor
s prof. Beblavou, ktorý poskytla médiu Parlamentné listy. Domnieva sa, žeby sa tieto média
nemali takýmto spôsobom legitimizovať.
Dekanka odpovedá, že to bolo rozhodnutie prof. Beblavej, ona si za tým rozhovorom stojí,
rozhovor bol kvalitný.
Dr. Profant konštatuje, že nerozumie, či má senát právo hovoriť, kto má komu dať rozhovor.
Dekanka hovorí, že ide len o to, či to na stránke fakulty bude zverejnené, ale každý má právo
komunikovať s kým chce.
Dr.Miťková sa pýta, či bude FSEV zapojená do Univerzitnej kvapky krvi. Dekanka
odpovedá, že bude.
Ad 11)
Predseda AS FSEV Mgr.Andrej Mentel, PhD. uzatvára zasadnutie AS FSEV.

Uznesenia:
Uznesenie 13/2017: Akademický senát FSEV schválil počtom hlasov 8 z 9 školné a poplatky
za akad. rok 2018/2019.
Uznesenie 14/2017: Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10
Dr. Lenku Kostovičovú za členku pedagogickej časti disciplinárnej komisie FSEV UK.
Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10 Dr. Andreu Figulovú
za členku pedagogickej časti disciplinárnej komisie FSEV UK.
Akademický senát FSEV zvolil plným počtom prítomných hlasov t.j. 10 Dr. Andreu Figulovú
za predsedníčku disciplinárnej komisie FSEV UK.
Vo všetkých troch prípadoch hlasovania:
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 15/2017: Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Mgr.
Juraja Buzalku, M.A., PhD. za člena VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Mgr. Júliu Kanovskú
Halamovú, PhD. za členku VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 prof. PhDr. Janu Plichtovú, PhD.
za členku VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Akademický senát AS FSEV schválil počtom hlasov 11/11 doc. Ing. Vladimíra Mlynaroviča,
CSc. za člena VR FSEV.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Neplatné hlasy: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Predseda AS FSEV: Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
Overovatelia: Mgr. Tomáš Profant, PhD.
Lucia Gallová
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