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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK zo dňa 17. septembra  2013  

 

Miesto: zasadacia miestnosť C042.   
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

 

Predseda AS FSEV UK doc. Horniaček po privítaní konštatoval, že AS FSEV UK je 

uznášaniaschopný. Oboznámil tiež členov s návrhom programu, ktorý AS FSEV UK schválil 

bez pripomienok. 

  . 

Program:                                                                                

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba  zapisovateľa/ky a overovateľov/liek zápisnice 

4. Informácie z vedenia fakulty 

5. Prerokovanie Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK v akademickom roku 

2014/2015  

6. Prerokovanie Počtu a štruktúry pracovných miest FSEV UK k 1. 1. 2014 

7. Prerokovanie Správy o činnosti AS FSEV UK za obdobie   1. 9. 2012 - 31. 8. 2013  

8. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Bod 1/  

Zasadnutie AS FSEV UK otvoril jeho predseda, spolu s konštatovaním uznášaniaschopnosti 

AS FSEV UK. 

 

Bod 2/  

Žiaden z členov AS FSEV UK ani prítomných členov Vedenia FSEV UK nenavrhol 

doplnenie programu. Členovia AS FSEV UK jednomyseľne schválili predložený program 

zasadnutia.  

 

Bod 3/ 

Za zapisovateľa bol jednohlasne schválený doc. Buzalka, za overovateľov boli schválení dr. 

Broniš a Karin Smalcová. 

 

Bod 4/ Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka informovala o programe a výsledkoch zasadnutia kolégia dekanky z 10.9.2013, 

zhodnotila prijímacie konanie a konštatovala, že zapísaných bolo viac študentov ako sa 

plánovalo. Napriek tlaku na priestory a rozvrh sa nepredpokladá zásadná zmena rozvrhu. Na 

kolégiu tiež boli diskutované podmienky prijímacieho konania na akad. r. 2013/2014, 

dekanka informovala o príprave Dni otvorených dverí na FSEV 9. 10. 2013 a prezentácii 

fakulty v NTC na veľtrhu Akadémia (8. – 10. 10. 2013), kde sa UK zúčastňuje. Odzneli 

informácie o prípravách imatrikulácie prvákov (23.10.), o uskutočnenej konferencii na FSEV 
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Psychologické dni a pripravovanej Kvapke krvi na FSEV (6.11.). Dekanka tiež informovala o 

pripravovanom školení o bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrane a civilnej ochrane, ktoré sa 

pre zamestnancov FSEV UK bude konať 24.9. 

 

V rámci diskusie otvoril doc. Horniaček otázku roly konzultantov a oponentov bc prác, ak sú 

nimi študenti 1. roč. PhD štúdia, podľa schválenej Smernice dekanky č. 7/2013. Odpoveď 

prítomných prodekanov doc. Kanovského, dr. Mokrej i dr. Miťkovej sa zhodovali v tom, že 

otázka školiteľstva i oponentúr je v kompetencii riaditeľov ústavov, príp. garantov. Na otázku 

dr. Podobu ako konať v takom prípade, ak doktorand preruší štúdium, doc. Kanovský opäť 

odkázal na zváženie a rozhodnutie  riaditeľov ústavov a garantov študijných programov. 

Dekanka pripomenula, že smernica bola pred schválením dlhodobo pripravovaná 

a konzultovaná v rámci fakulty s garantmi študijných programov v doktorandskom stupni 

štúdia, riaditeľmi ústavov a schválenými školiteľmi. Navrhla overenie smernice v praxi a po 

prípadných návrhoch z ústavov pristúpiť k jej novelizácii. 

 

Bod/ 5 

Úvodné slovo pri prerokovaní podmienok prijímacieho konania dekanka delegovala na 

prodekanku Miťkovú. Tá informovala, že zásadnejšia zmena oproti predchádzajúcim 

pravidlám umožňuje prihlásiť sa na FSEV aj študentom, ktorí nematurovali z AJ, avšak ktorí 

vykonajú špecializované certifikované skúšky, napr. u agentúry SCIO; fakultatívne môže byť 

na FSEV schválený aj iný posudzovateľ úrovne AJ u študentov. Doplnená bola tiež časť 

o ukončení maturitou v zahraničí, ktorej cieľom je otvoriť štúdium študentom zo zahraničia. 

Diskusia sa týkala nastavenia percentilu úspešnosti pri prijímaní v prípade zahraničných 

študentov. Prod. Mokrá navrhla vyšší percentil ako uvádzal pôvodný materiál, keďže FSEV 

netrpí nedostatkom študentov. Dekanka percentil definovala na úrovni 80% a ako 

predkladateľka materiálu si osvojila tento návrh. Doc. Buzalka navrhol iniciovať diskusiu 

o perspektívnom zavedení prijímacieho konania resp. inej formy selekcie nerovnomerných 

hodnotení kvality študentov z rôznych univerzít. Podľa dr. Mokrej je z praktických dôvodov 

(efektívnosť vynaložených zdrojov v pomere k počtu uchádzačov a prijatých študentov) 

aktuálne nerealizovateľné zaviesť prijímacie skúšky. 

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 8. Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 51 

AS FSEV UK schválil zmenu v Podmienkach prijímacieho konania pre ak. rok 

2014/2015, zvýšenie percentilu úspešnosti pri prijímacom konaní realizovanom formou 

certifikovanej skúšky na úroveň 80%.  

  

Hlasovanie: Počet prítomných: 8 Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 52 

AS FSEV UK schválil Podmienky prijímacieho konania pre ak. rok 2014/2015 

s pripomienkami.  
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Bod 6/ 

Bod „Zmeny štruktúry pracovných miest na FSEV UK“ k 1. 1. 2014 uviedla dekanka, 

pripomenula nutnosť zohľadniť akreditácie a naplniť ciele efektívneho vynakladania 

finančných prostriedkov.  

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 8. Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 53 

AS FSEV UK schválil dokument „Štruktúra pracovných miesto na FSEV UK 

k 1.1.2014“ v predloženom znení.  
 

Bod 7/ 

Senát prerokoval Správu o činnosti AS FSEV UK za obdobie   1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 

a prijal uznesenie,  ktorým ju schválil. 

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 8. Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 54 

AS FSEV UK schválil Správu o činnosti AS FSEV UK za obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013 

v predloženom znení.   

 

 

Bod/ 8 

Počas otázok na vedenie fakulty sa doc. Horniaček informoval o počte sťažností na učiteľov 

zo strany študentov. Prod. Mokrá informovala, že v akad.roku 2012/13 boli podané štyri 

sťažnosti, najčastejšie za nedodržanie ustanovení študijného poriadku. 

 

Bod/ 9 rôzne nedoplnil nikto z prítomných a preto predseda doc. Horniaček uzavrel zasadanie 

Senátu. 

 
V Bratislave 17. septembra 2013.  

 

Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK  

 

Zapísal: Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD, MA 

 

Overili:  

Mgr. Peter Broniš, PhD.  

Karina Smalcová 

 


