Zápisnica zo zasadania akademického senátu FSEV UK zo dňa 14. mája 2013.
Dátum: 14. mája 2013
Miesto konania: miestnosť C042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Na začiatku stretnutia predseda AS FSEV UK doc. Horniaček privítal účastníkov
a oznámil, že dvaja členovia AS sa ospravedlnili z dôvodu zahraničnej služobnej cesty.
Konštatoval, že AS FSEV UK je uznášaniaschopný.
Predseda AS oboznámil členov senátu s návrhom programu. Program zasadania AS
FSEV UK schválil senát jednohlasne bez pripomienok. (za 10, proti 0, zdržal sa 0)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Informácie z vedenia fakulty
Odobrenie študijných plánov na akademický rok 2013-2014
Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
Rôzne
Záver

Nasledoval návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bol
navrhnutý Dr. Broniš, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí prof. Malíková a Dr. Findor.
AS FSEV UK schválil zapisovateľa a overovateľov jednohlasne. (za 10, proti 0, zdržal sa 0)
Informácie z vedenia fakulty
Dekanka FSEV UK Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. informovala o témach
preberaných na kolégiu dekanky. Fakulta poskytla zoznam kurzov ponúkaných v anglickom
jazyku a ďalšie podklady na doplnenie univerzitnej charty programu Erazmus. Poskytla
informácie o podaných prihláškach na jednotlivé študijné programy na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia.
V tomto roku sa študenti mohli prihlásiť len na jeden študijný program. No podľa
predpisov FSEV UK, môže fakulta ponúknuť neúspešným uchádzačom miesta v inom
študijnom programe, až do naplnenia kapacity. Diskutovala sa otázka, či toto ustanovenie
platí len pre bakalársky stupeň štúdia, alebo aj pre magisterský stupeň štúdia. Doc. Kanovský
informoval, že aj keď je ustanovenie v časti o bakalárskom štúdiu, mali by sa uplatňovať
rovnaké pravidlá, ako napr. pri ustanovení o podávaní prihlášok na štúdium, ktoré je v danom
predpise tiež uvedené len raz, no uplatňuje sa aj pre magisterské štúdium. Pri ponuke iných
študijných odborov na magisterskom štúdiu bude treba brať do úvahy aj požiadavku na
príbuznosť jednotlivých študijných odborov.
Prof. Miháliková informovala o schválení motivačných štipendií a o stanovení termínu
promócií v aktuálnom akademickom roku.
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Odobrenie študijných plánov na akademický rok 2013-2014
Doc. Horniaček informoval o potrebe odobriť študijné plány AS FSEV UK. Po diskusii,
ktorej témou bol vyjasnenie právomocí a povinností AS FSEV UK pri schvaľovaní študijných
plánov navrhol uznesenie:
Uznesenie 49∕2013: AS FSEV UK poveruje predsedu pedagogickej komisie AS
FSEV UK doc. Buzalku, aby odobril študijné plány na všetkých študijných
programoch akreditovaných na fakulte na akademický rok 2013/2014 a toto
zaznamenal v Akademickom informačnom systéme. Zároveň žiada fakultnú
administrátorku AIS Ing. Hajdúchovú o pridelenie príslušných oprávnení.
AS FSEV UK schválil uznesenie jednohlasne. (za 10 proti 0, zdržal sa 0)
Doc. Kanovský navrhol, aby touto úlohou mohol predseda AS FSEV UK poveriť člena
akademického senátu. Navrhol uznesenie:
Uznesenie 50∕2013: AS FSEV UK splnomocňuje predsedu AS FSEV UK, aby
každoročne poveril príslušného člena akademického senátu odobrením študijných
plánov v Akademickom informačnom systéme.
AS FSEV UK schválil uznesenie jednohlasne. (za 10, proti 0, zdržal sa 0)
Otázky na prodekana, prodekanky a dekanku
Na stretnutí sa zúčastnila dekanka FSEV UK Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Doc. Letovancá položila upresňujúcu otázku ohľadom počtu garantov a učiteľov
s hodnosťou docent a profesor na určený pracovný čas. Doc. Kanovský informoval, že
pri nadväzujúcich študijných programoch je možné, aby sa učitelia s hodnosťou docent
a profesor na určený pracovný čas prekrývali.
Ďalej sa diskutovalo o nadchádzajúcej komplexnej akreditácii. Jednotlivé ústavy
sa môžu rozhodnúť, či si nechajú akreditovať externé štúdium na prvom, druhom
a treťom stupni štúdia. Je potrebné mať samostatnú akreditáciu pre denné a externé
štúdium. Štúdium v cudzom jazyku sa môže spoplatniť. Pri podaní akreditácie je
potrebné uviesť, či štúdium bude spoplatnené a v akom jazyku bude poskytované. Ak
je štúdium spoplatnené, musia platiť rovnaké podmienky – poplatky, zľavy, štipendiá
pre všetkých študentov (domácich aj zahraničných). Toto bude uvedené aj v zmluve,
ktorú bude študent podpisovať s univerzitou.
Doc. Kanovský pripomenul pripravovanú smernicu o povinnosti PhD študentov.
Mala by platiť v rámci daného študijného programu bez úľav aj pre externých
študentov. Po novom, je možno ponúknuť študentovi aj doktorandské miesto, bez
nároku na štipendium.
Rôzne
Doc. Horniaček informoval o novele vysokoškolského zákona, ktorá sa dotýka
aj fungovania akademických senátov. Podľa nového znenia člen senátu - študent bc.
alebo Mgr. môže pred dokončením štúdia (najmenej jeden deň, písomne) požiadať
o pozastavenie členstva v AS a pokiaľ je prijatý na štúdium vyššieho stupňa, môže
požiadať o obnovenie členstva (písomne, najviac do pol roka od pozastavenia členstva)
a dokončiť svoj mandát. Zákon umožňuje buď zvoliť za takéhoto študenta náhradníka,
alebo ho považovať za neprítomného na zasadaní AS FSEV UK. Doc. Horniaček
navrhol aby sme takéhoto študenta považovali za neprítomného. Doc. Kanovský
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navrhol, aby sme s rozhodnutím počkali, kým o rovnakej záležitosti rozhodne AS UK,
aby sme mohli skoordinovať naše postupy.
Na otázku Zuzany Kováčovej, či toto pravidlo platí aj v tomto roku doc.
Horniaček odpovedal, že študenti majú toto právo zo zákona. To, že fakulta zatiaľ
neupravila svoj štatút neobmedzuje túto možnosť pre súčasných členov študentskej
časti AS. Podobne zákon umožňuje študentom po ukončení jedného stupňa štúdia
a pokračujúcim vo vyššom stupni zachovať si dočasne a čiastočne štatút študenta pre
tzv „sociálne účely“.
Doc. Horniaček poďakoval členom AS FSEV UK za účasť. Informoval o tom,
že pravdepodobne ďalšie zasadanie AS FSEV UK bude až v novom akademickom
roku. Zaželal preto účastníkom príjemné štátne skúšky a peknú dovolenku.
V Bratislava, 14. mája 2013.
Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Zapísal:
Mgr. Peter Broniš, PhD.
Overili:

PhDr. Andrej Findor, PhD.
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
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