
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 
zo dňa 24.05.2011 

 
Dátum: 24.05. 2011, 14.00 hod. 
Miesto konania: miestnosť č. C 042. 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia:                                                                                      

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2011 a rozpisu dotácie pre 

FSEV UK na rok 2011  
6. Prerokovanie návrhu na zmenu smerných čísel pre magisterské študijné programy 

Sociálna a pracovná psychológia a Verejná politika  
7. Rôzne 
8. Záver 
 

 
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia AS FSEV UK 
Zasadnutie Akademického senátu otvoril predseda AS FSEV UK M. Horniaček. Privítal členov 
Akademického senátu FSEV.  Na základe zistenia počtu účastníkov (7), prehlásil AS FSEV za 
uznášaniaschopný (ospravedlnení 5, viď prezenčná listina).  

 
Ad 2/ Schválenie programu 
Pôvodný program zasadnutia 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2011 a rozpisu dotácie pre   
      FSEV UK na rok 2011  
6. Prerokovanie návrhu na zmenu smerných čísel pre magisterské študijné programy 

Sociálna a pracovná psychológia a Verejná politika  
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Predseda AS M. Horniaček navrhol  upraviť program nasledovne: 

- Bod 6 o zvýšení smerných čísel je z programu vypustený, pretože v súlade s diskusiou 
na poslednom kolégiu dekanky ani jeden z príslušných riaditeľov nepredložil do AS 
FSEV UK predmetný návrh a zaraďuje sa nový bod - prerokovanie návrhu zloženia 
disciplinárnej komisie. 

 
 
K ďalším bodom programu nebola žiadna diskusia. Členovia AS jednomyseľne schválili 
nasledovný program zasadnutia: 



1.   Otvorenie 
2.   Schválenie programu 
3.   Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
4. Informácie z vedenia fakulty 
5. Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2011 a rozpisu dotácie pre 

FSEV UK na rok 2011  
6. Prerokovanie návrhu na zloženie disciplinárnej komisie FSEV UK 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
Pozmenený návrh programu bol schválený. AS rokoval podľa pozmeneného programu. 

 
Ad 3/ Voľba zapisovateľky a overovateľov 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za zapisovateľku AS FSEV 
UK p. T. Tökölyovú. Navrhnutá súhlasila 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 6 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za overovateľov A. Findora 
a M. Konečného. Obaja navrhnutí súhlasili. 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. Za 
overovateľov boli zvolení členovia AS  A. Findor,  M. Konečný. 
 

 
Ad 4/ Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka fakulty S. Miháliková, informovala členov AS i prítomných hostí o kolégiu dekanky 
z predchádzajúceho týždňa, ktoré prejednávalo hlavne pedagogický proces, t.j. prípravu 
štátnic a využívanie systému AIS. Ako informovala, na základe vyjadrenia prorektora je 
potrebné mať všetky dáta v AISe, ako i kontrolu plagiátorstva je potrebné vykonať cez oba 
systémy, čo zabezpečí p. L. Mesežnikov. Ďalej, ročenka bude v anglickom i slovenskom 
jazyku; p. dekanka informovala, že na kolégiu dekana vedúca študijného oddelenia 
informovala o presnom počte prihlásených na externé aj denné štúdium; ďalej p. M. 
Kánovský prezentoval rozpočet a spôsob rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu na jednotlivé 
pracoviská – k tomuto bodu p. dekanka vyzvala k diskusii. Ďalej informovala o Erazme –
výmennej mobilite študentov aj učiteľov, ako na kolégiu informovala L. Mokrá rastie počet 
študentov, ktorých FSEV prijíma i vysiela, ale nerastie počet učiteľskej mobility. Ako ďalej p. 
dekanka informovala, na kolégiu sa hovorilo i o počte podaných projektov na VEGU ako 
i v rámci ďalších výziev, ako i iné organizačné otázky ohľadne promócií ako i letnej 
prevádzky. 
Predseda AS otvoril diskusiu. V tomto bode neboli na dekanku fakulty žiadne otázky. 
 

 
 



Ad 5/ Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2011 a rozpisu dotácie 
pre FSEV UK na rok 2011  

 
Keďže sa predseda rozpočtovej komisie ospravedlnil, predseda AS informoval o 
elektronickej komunikácii a zasadnutí rozpočtovej komisie, ktorá odporúča dokumenty na 
prerokovanie a schválenie v AS. Tajomníčka fakulty informovala o oboch rozpočtových 
materiáloch. Hlasovanie o oboch prebehlo oddelene. 
K rozpočtu výnosov a nákladov neboli pripomienky. 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

 
Rozpis dotácie pre FSEV na rok 2011 na jednotlivé pracoviská – k tomuto materiálu mali 
otázky, resp. pripomienky p. Letovancová a p. Kollárik, ktorí požiadali o vysvetlenie detailov 
tabuľky. V diskusii vystúpili: Miháliková, Mokrá, Čirková. 
 
Predkladateľka si neosvojila návrh na hornú hranicu 4 % pre zvýšenie finančných 
prostriedkov ústavov v porovnaní s minulým rokom, tak AS FSEV UK o tomto návrhu 
nehlasoval v súlade s rokovacím poriadkom.  
 
 
Hlasovanie:  
- prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 6 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal. 

 
Uznesenie č. 17: 
AS FSEV UK  schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov a rozpis dotácie na pracoviská 
fakulty po zapracovaní pripomienky a ukladá p. dekanke prepracovať tabuľku rozpisu 
dotácie 2011 na jednotlivé ústavy a pripraviť na zverejnenie tak, aby prerozdelenie 
medzi ústavmi vychádzalo zo sumy na mzdy znížené o sumu na mzdy - špecifiká.  
 
Ad 6/  Prerokovanie návrhu na zloženie disciplinárnej komisie FSEV UK 
 
V rámci diskusie v tomto bode p. dekanka z dôvodu neprítomnosti predsedu disciplinárnej 
komisie D. Lešku informovala o dôvodoch návrhu na nové zloženie komisie.   
Hlasovanie o uznesení:  
Voľba: 
Prítomní 7, v tajnej voľbe bolo u všetkých kandidátov 3/5 hlasov, t.j. schválení sú všetci 
kandidáti, 0 sa zdržal (hlasy pre jednotlivých kandidátov viď príloha č. 2). 
 
Uznesenie č. 18: 
AS FSEV UK schválil predložený návrh disciplinárnej komisie FSEV UK. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad 7/  Rôzne 
 

A. Findor navrhol doplnenie do rozpočtovej komisie o p. tajomníčku fakulty. A. Findor sa 
prihlásil za člena právnej komisie. Ďalej p. J. Podoba vyjadril pripomienku k skúškovému 
obdobiu pre končiace ročníky bakalárskeho i magisterského štúdia; navrhuje skrátenie 
výučby  o dva týždne, t.j. koniec výučby na 24.4. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
Prítomní členovia senátu: 7, vo verejnom hlasovaní bolo 7 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal. 

  
Uznesenie č. 18: 
AS FSEV UK odporúča prodekanovi pre štúdium zaoberať sa skrátením semestra 
a predĺžením skúškového obdobia pre končiace ročníky v príprave harmonogramu 
akademického roku 2011/12. 
  

 
Ad 8/  Záver 

 
Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda Milan Horniaček prítomným poďakoval za ich 
účasť. 
V Bratislave, 24.05. 2011  

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

 
Zapísala: PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD 

 
Overili:  PhDr. Andrej Findor, PhD. 

     Matúš Konečný 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Prezenčná listina  

Prezenčná listina 

zo zasadnutia AS FSEV UK, zo dňa 24. 05. 2011 

 

Predseda 
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.   .................................................... 
 
Pedagogická časť 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.   .....................osp......................... 
 
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.     .....................osp......................... 
 
Doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.   .................................................... 
 
PhDr. Andrej Findor, PhD.    .................................................... 
 
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.   ......................osp......................... 
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc.    .................................................... 
 
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.    .................................................... 
 
Študentská časť 
Mgr. Barbora Blahútová    .......................osp....................... 
Matúš Konečný     .................................................... 
Zuzana Kováčová     .................................................... 
Mgr. Lukáš Zajac     ...................... osp........................ 

 
 

Hostia 
Meno a priezvisko      Podpis 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 
....................................................    .................................................... 
 



Príloha č. 2  Výsledky hlasovania o návrhu disciplinárnej komisie FSEV UK 
 
 
Por. č.  Meno a priezvisko kandidáta Hlasy za Hlasy proti Scválený / 

Neschválený  
Zamestnanci  

1 Doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.  7         
         - 

Schválený 

2 PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.  7  
         - 

Schválená 

3 Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.  7  
         - 

Schválená 

Študenti    

4 Mgr. Tomáš Jacko  6         
         - 

Schválený 

5 Ľubica Ragulová  7  
         - 

Schválená 

6 Michal Molčányi  6  
         - 

Schválený 

 
 


