Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK zo dňa 4.12.2012
Dátum: 4. december 2012
Miesto konania: miestnosť C 042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1)
.
Pôvodný program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácie z vedenia fakulty
5. Voľba tajomníčky/tajomníka AS FSEV UK.
6. Zaradenie nových členov AS FSEV UK do komisií AS FSEV UK.
7. Voľba predsedu/predsedníčky rozpočtovej komisie AS FSEV UK.
8. Voľba predsedníčky/predsedu právnej komisie AS FSEV UK.
9. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver
Pôvodný program navrhol predseda AS FSEV UK upraviť nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácie z vedenia fakulty
5. Voľba tajomníčky/tajomníka AS FSEV UK.
6. Zaradenie nových členov AS FSEV UK do komisií AS FSEV UK.
7. Voľba predsedu/predsedníčky rozpočtovej komisie AS FSEV UK.
8. Voľba predsedníčky/predsedu právnej komisie AS FSEV UK.
9. Informácia o počte a štruktúre pracovných miest AS FSEV UK
10. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
11. Rôzne
12. Záver
Ad 2/Upravený program schválil AS FSEV UK plným počtom hlasov prítomných členov.
Ad 3/Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola zvolená A. Figulová; za overovateľov A. Findor a Z. Kováčová plným
počtom hlasov prítomných členov.
Ad 4/Informácie z vedenia fakulty
Informácia z Kolégia dekanky zo dňa 27.11.2012
 Prejednávala sa organizácia štátnych skúšok a príprava štátnic v januárovom termíne.
Príprava porady a školenie zapisovateľov pre štátnice. Prebieha inventarizácia.







Informácia o Grantoch mladých – ktoré treba podávať do 15. decembra 2012 – táto
informácia bola odoslaná p. Slovákovou všetkým doktorandom.
p. Letovancová – prosba o zaslanie tejto informácie zároveň pre školiteľov, za čo sú
formálne zodpovedné jednotlivé ústavy.
Informácia o výsledkoch fakulty vzhľadom na publikovanie a hodnotenie ARRA
Otázka na vedenie - O dôvodoch zníženia motivačných štipendií.
p. dekanka odpovedala, že balík peňazí na daný akademicky rok je prerozdeľovaný
medzi 10% najúspešnejších študentov. Potrebujeme vyčerpať, čo najväčší balík
peňazí. Na webe je informácia, o akú celkovú sumu ide a metodika neumožňuje
prerozdelenie medzi interných/externých.
Ďalšia otázka sa týkala otvorenia AIS systému pred letným semestrom (zmena
študijných plánov). Bude možné zmeniť študijný plán pre študentov – sami to budú
môcť urobiť počas prvého týždňa výučby letného semestra (od 11 – 15 februára
2012). Uvedená informácia bude včas zverejnená pre študentov.

Ad 5/ Voľba tajomníčky AS FSEV UK
Navrhovaná kandidátka A.Figulová bola zvolená v tajnej voľbe, odovzdaných 10 platných
hlasovacích lístkov, za 10, proti 0 hlasov.
Uznesenie č. 37/2012: Za tajomníčku AS FSEV UK bola zvolená A. Figulová.
Ad 6/ Zaradenie nových členov do komisií
Výsledkom rozpravy je nasledovné zaradenie do komisií:
Volebná komisia: K. Smelcová
Práva komisia: A. Figulová
Rozpočtová komisia: D. Žitňanský
Pedagogická komisia: J. Buzalka
Ad 7/ Voľba predsedníčky/predsedu rozpočtovej komisie
Navrhovaný kandidát: M. Horniaček bol zvolený v tajnej voľbe, za 10 hlasov, 0 proti, 1 hlas
bol neplatný.
Uznesenie č. 38/2012: Za predsedu rozpočtovej komisie AS FSEV UK bol zvolený M.
Horniaček.
Ad 8/ Voľba predsedu/predsedníčky Právnej komisie AS FSEV UK
Navrhovaná kandidátka: A. Figulová bola zvolená v tajnej voľbe, za 11 hlasov, proti 0.
Uznesenie č. 39/2012: Za predsedníčku právnej komisie AS FSEV UK bola zvolená A.
Figulová.
Ad 9/ Informácia o počte a štruktúre pracovných miest FSEV UK (príloha č.2)
Dekanka FSEV UK informovala o dvoch zmenách :
1) na USA pribudne od 1.1.2013 profesorka – p. Feglová
2) Zníženie počtu pracovníkov na odd. prevádzka – z dôvodu šetrenia prostriedkov.
UNESCO katedra nie je zahrnutá do tejto informácie vzhľadom na to, že je samostatne
financovanou súčasťou univerzity (prof. Radičová patrí do tejto skupiny).

Uznesenie č. 40/2012
Akademický Senát FSEV UK schvaľuje materiál „Počet a štruktúra pracovných miest
FSEV UK k 1.1. 2013“ plným počtom hlasov prítomných členov.
Ad /10 Otázky na dekanku
Žiadne otázky
Ad 11/ Rôzne
 Otvorila sa diskusia o nefunkčnosti systému hodnotenia predmetov študentmi.
Demokracia a občianska angažovanosť, predmet A. Findora (projekt UNIVELIU)- na tomto
predmete sa v rámci projektu jednej zo študentiek vypracováva otestovanie tohto „prototypu“
na UESMV. V prípade záujemu v utorok B 122 - počas predmetu študentka bude hovoriť
o tomto projekte.
Prodekanka Mitková sa stretne študentkou a následne sa bude AS FSEV UK informovať
o celkovej technickej realizácii a rozmere.
Podľa p. Podobu je organizačný dohľad AS FSEV UK nutný, aby aktivity študentov neviedli
ku kontra efektu.
Diskusia bude prebiehať do momentu, kým sa definitívne nedohodneme v AS FSEV UK.
 návrh p. Podoba - na voľby mať aspoň dva dni - raz dopoludnia a raz poobede, aby
bola väčšia šanca zúčastniť sa –p. Letanovcová vyjde v ústrety tejto požiadavke pre
ďalšie voľby.
Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., prítomným
poďakoval za ich účasť.

V Bratislave, 04.12. 2012
Schválil: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Zapísala: Mgr.Andrea Figulová, PhD.
Overili: PhDr. Andrej Findor, PhD. a Zuzana Kováčová

