UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK
Dátum: 9.septembra 2014 (utorok) o 9.30 h.
Miesto konania: miestnosť C 042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1)
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Prerokovanie Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK v akademickom roku
2015/2016
5. Prerokovanie podkladov k akreditácii nového magisterského študijného programu
Aplikovaná ekonómia
6. Prerokovanie počtu a štruktúry zamestnancov (mimo VŠ-učiteľov a výskumných
zamestnancov) na FSEV UK k 1.10. 2014.
7. Voľba kandidátky na dekanku FSEV UK
8. Informácie z vedenia fakulty
9. Otázky na dekanku, prodekana a prodekanky, tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver

Ad 1) Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda AS FSEV UK.
Ad 2) Schválenie programu
Program bol schválený plným počtom hlasov prítomných členov (9) so zmenou – bod 7 bude prebiehať od 10.00.
Ad 3) Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola zvolená Mgr. A. Figulová, PhD. ; za overovateľov PhDr. Juraj
Podoba, CSc. a PhDr. Andrej Findor, PhD. plným počtom hlasov prítomných členov.
Ad 4) Prerokovanie Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK v akademickom roku
2015/2016
Dekanka, prof. Miháliková poverila predstavením dokumentu prodekanku pre štúdium, Ing.
Miťkovú, PhD. Prodekanka pre štúdium predstavila zámer a doplnenie bodu 11
k zahraničným uchádzačom, ktorý vypracovala prodekanka pre zahraničné vzťahy, doc.
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Mokrá. Ide o predkladanie dokumentov o uznaní predchádzajúceho štúdia, kde je dlhšia
lehota. (Študent, ktorý nepredloží pri zápise rozhodnutie o uznaní, bude zapísaný
podmienečne a musí ho predložiť najneskôr do prvej kontrolnej etapy po prvom semestri
štúdia, inak bude vylúčený zo štúdia.)
Zároveň prodekanka predstavila podstatný rozdiel oproti predchádzajúcim rokom uvedený
v článku 2; bod 3 - nezaradenie študentov, ktorí idú na štátnice v auguste do prijímacieho
konania na ďalší akademický rok. Stále relatívne veľké počty študentov si nechávajú štátnice
a dopísanie záverečnej bakalárskej práce na augustový termín, čo spôsobuje nielen väčšiu
záťaž na administratívu, ale z akademického pohľadu i „rozdeľuje“ študentov na dve skupiny.
Tí, čo si to „odsúvajú“ majú akoby viacej času a môžu tak dosiahnuť lepšie hodnotenie.
Zároveň navrhla, aby v odôvodnených prípadoch – napr. zdravotné problémy alebo
zahraničný pobyt, im bolo umožnené pokračovať v štúdiu, ak spravia štátne skúšky v auguste.
Predseda senátu otvoril rozpravu :
doc. Letovancová – Podľa nej slovo znemožníme nie je vhodné, študenti si to sami znemožnia
– dávame šancu výberu – v prípade jasných dôvodov, to danému študentovi bude umožnené
absolvovať štátnu záverečnú skúšku v auguste a byť zaradený do prijímacieho konanie na
magisterské štúdium. Okrem toho, podmienky sú známe od septembra, takže celý rok o tejto
možnosti vedia.
doc. Mokrá predstavila počet takýchto študentov v prijímacom konaní na 2014/2015 pre tento
rok, ktorí splnili podmienky podľa stanovených hraníc zo zasadnutia Prijímacej komisie
v júni 2014. 10.9. 2014 zasadá Prijímacia komisia.
doc. Kanovský vyslovil názor, že vytvárame akoby druhú skupinu študentov, ktorí prídu na
augustové štátnice a jedna z nich využije svoje právo a druhej to berieme. Študenti majú
objektívne dôvody (zdravotné dôvody, pracovné dôvody).Objektívny ukazovateľ je výsledok
štátnej skúšky.
Z ďalšej rozpravy bolo zrejmé, že s obmedzením možnosti využívať augustový termín štátnic
nesúhlasili viacerí členovia AS, ako aj zo študentskej časti reprezentácie.
Preto pani dekanka, prof. Miháliková oznámila, že do 20. 9.2014 je povinná fakulta zverejniť
podmienky pre prvý stupeň štúdia a na ten druhý až 2 mesiace pred štátnymi skúškami,
vzhľadom na senátnu debatu, využijeme čas a možnosť dohodnúť sa. Predkladateľka navrhla
Článok 2 – magisterské štúdium stiahnuť z daného materiálu a hlasovať len o článku 1.
doc. Horniaček upozornil na potrebu upraviť bod 7 - slovo kvartil je nutné nahradiť. Nie je to
vhodné slovo.
Stanovisko Pedagogickej komisie AS FSEV UK: navrhuje prijať tento dokument bez
pripomienok.
Stanovisko Právnej komisie AS FSEV UK: navrhuje úpravu bodu 4 na:
„Všetci uchádzači, ktorí maturujú v roku 2015 v externej časti maturitnej skúšky zo
slovenského jazyka a z anglického jazyka v úrovni B2 a B1, budú zaradení do prijímacieho
konania bez prijímacích skúšok.“
Predkladateľka dokumentu – dekanka FSEV UK – sa stotožnila s navrhovanými zmenami.
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Uznesenie č.71⁄ 2014:
AS FSEV UK schválil predložený dokument Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK
v akademickom roku 2015/2016 s daným zmenami. (za 10, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 5) Prerokovanie podkladov k akreditácii nového magisterského študijného programu
Aplikovaná ekonómia
Pani dekanka, prof. Miháliková predstavila zámer s tým, že ak by sa všetko stihlo – aj
vyjadrenie AK – tak by sa mohla podariť zachytiť ešte skupina študentov z radov terajšieho
tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a vypísať prijímacie konanie na magisterské štúdium
v študijnom programe Aplikovaná ekonómia pre akademický rok 2015/2016.
Stanovisko Pedagogickej komisie AS FSEV UK: navrhuje prijať materiál bez pripomienok.
Uznesenie č. 72/2014:
AK FSEV UK berie na vedomie predložené podklady k akreditácii študijného programu
Aplikovaná ekonómia bez pripomienok. (za 7, proti 0, zdržal sa 0)
Ad 7) Prerokovanie počtu a štruktúry zamestnancov (mimo VŠ-učiteľov a výskumných
zamestnancov) na FSEV UK k 1.10. 2014.
Navrhnuté sú tri zmeny, ktoré predstavila tajomníčka fakulty, Ing. Čirková: jedna na žiadosť
riaditeľa USA (zmena rozsahu pracovného úväzku u tajomníčky ústavu z 0,6 na 1,0), ďalšia
zmena sa týka personálneho a mzdového oddelenia – kde sa zrušilo miesto vedúceho a ostáva
len miesto personalistky (PaM oddelenie bude riadené vedúcou ekonomického oddelenia)
a zmena nastáva v počte pozícii údržbára, vzhľadom na aktuálne potreby oddelenia
prevádzky.
Počas diskusie odznel návrh dr. Broniša na gendrovo-senzitívnu úpravu používania pojmov
v jednotlivých dokumentoch v interných materiáloch. Taktiež odznel aj návrh, aby súčasťou
takéhoto dokumentu bola „dôvodová správa“ – informácia o udržateľnosti.
doc. Letovancová sa pýtala:
1) na zloženie študijného oddelenia - prečo je 0,5 úväzok referenta pre 3.stupeň štúdia na ŠO
a 0,5 úväzok na oddelení vedecko-výskumnej činnosti – či to bude/je obsadené dvoma
osobami, ako sa s tým vysporiada, keď pre tieto dva úväzky sa vyžaduje iný stupeň
vzdelania?
Odpoveď - V tejto štruktúre sú naplánované dva polovičné úväzky, ktoré boli obsadené
jednou osobou a do budúcnosti plánujeme ho naďalej obsadiť jednou osobou. V súčasnosti
agendu zabezpečuje oddelenie vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s vedúcou študijného
oddelenia (AIS pre doktorandov).
2) Ako sa obsadí odd. infor. technológii ?
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Odpoveď – Ing. Ábel vykonáva teraz jeden pracovný pomer, ktorý je zložený z dvoch
polovíc – 0,5 úväzku ako lokálny technický správca IIKS a 0,5 úväzku ako technický správca
IIKS.
Uznesenie č.73/2014
AS FSEV UK schvaľuje materiál a vyzýva vedenie fakulty, aby prerokovalo potrebu ďalších
zmien v tejto organizačnej štruktúre a predložilo novelizovaný materiál do októbrového
zasadnutia AK FSEV UK. (za 7, proti 0, zdržal sa 1)
Ad 7) Voľba kandidátky na dekanku FSEV UK
Predseda senátu vyzval kandidátky na kandidátku na dekanku, aby prezentácia nemala viac
ako 15 minút a ako prvá bola vylosovaná kandidátka na kandidátku na dekanku doc. Lucia
Mokrá.
doc. Mokrá odprezentovala tri hlavné piliere svojho zámeru. Za dôležité považuje vedecký
rast a podporu pre personál dekanátu. Dobrú komunikáciu a zdravú rivalitu, ako základ pre
výsledky, ktoré to dokazujú. Tretím pilierom je propagácia a zvyšovanie informovanosti
záujemcov o štúdium.
Pani dekanka, prof. Miháliková potvrdila, že obe kandidátky majú rovnaký cieľ - kontinuita
v tom ako dosahujeme výsledky. Naše ďalšie akreditačné možnosti (Verejná politika,
UNESCO katedra). Akademicky potenciál by mal byť naozaj silný, čo dokazuje i množstvo
záujemcov zo zahraničia, napr. zamestnanie Karen Henderson z UK a mali by sme ďalej
otvárať perspektívy, aby sme mali reflexiu zvonka. Kvalitní študenti, je záležitosť
spoločenská a nie je ľahké pritiahnuť a selektovať vopred kvalitu v konkurencii pri
súčasnom demografickom vývoji.
Predseda senátu otvoril možnosť klásť otázky:
dr. Broniš – prezentoval dva návrhy či pripomienky – (1) Vytvoriť malý tím, ktorý by mal na
starosti propagáciu a mali by aj nejaký rozpočet na fungovanie. (2) V poslednom čase sa
stretol s problémom nedostatočného informovania ohľadom možností, keď sa niečo na
fakulte organizuje. Mohol by existovať nejaký kontaktný bod, ktorý by informoval o tom, čo
a kto má na starosti - kto a čo obstaráva a pravidlá na to (napr. ako nakúpiť reklamné
predmety).
dr. Podoba reagoval na bod - Rozvoj fakulty v budúcnosti, kde ani jedna kandidátka na
dekanku nehovorila o dobudovaní fakulty, ktorá má stále deformovanú štruktúru o odbory,
ktoré by celkom logicky a prirodzene mali byť súčasťou FSEV. Aj v komparácii
s predstavami pri zakladaní fakulty pred 13-14 rokmi. Ústav sociológie je napríklad
najviditeľnejším príkladom. Spomenul som aj iné odbory ako sociológiu, a zároveň ďalšie
som nemenoval – Aké sú teda predstavy kandidátiek o ďalšom rozvoji fakulty týmto
smerom?
(1) doc. Mokrá: „ Je to problematické najmä vzhľadom na personálne obmedzenia, to je
hlavný limit. Budeme mať staronové štúdium na Ústave ekonómie. Ústav Verejne politiky by
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chcel otvoriť bakalársky program a UNESCO centrum rokujeme o medzinárodnom MA
medzi ôsmymi univerzitami.“
(2) prof. Miháliková – Profesorka Miháliková sa vyjadrila o odbore sociológia ako o svojej
srdcovke, ale potvrdila, že personálne záležitosti sú problémom, ako aj priestorové
zabezpečenie. „Strategicky budeme musieť uvažovať, či znižovať počet študentov alebo
zvyšovať počet učiteľov. Keď sa všetko podarí tak máme 4 magisterské a 5 bakalárskych
študijných programov.“
doc. Buzalka uviedol bod zo prezentácie kandidátiek na dekanku – „ pracovne sme nazvali
tento pojem včera akademický feudalizmus – Akým spôsobom si viete predstaviť odbúravať
tento fenomén – napr. nejaký konkrétny príklad pre výberové konanie. A druha otázka napr.
obsadzovanie riaditeľských pozícií.“
(1) doc. Mokrá sa vyjadrila, že problémom je, že na výberové konania sa mnohokrát
neprihlási nikto iný. Je potrebné poznať vnútorný predpis, a to je nástroj, ktorý môže použiť
tak riaditeľ ako aj predseda komisie. Môže nám pomôcť nový predpis z Rektorátu UK a jeho
úprava na podmienky FSEV – priebežné plnenie vedeckých kritérií. Je dôležitý i výber
predsedu komisie, ktorý by mal vedieť byť empatický, ale zároveň aplikovať existujúce
pravidlá. Zároveň treba myslieť na potreby fakulty a ústavov vzhľadom na pozície docentov
alebo profesorov a ich garantovanie.
(2) prof. Miháliková povedala, že akademický feudalizmus nie je až tak u nás veľmi silno
viditeľný ako napr. na FiF UK. U nás dochádza k určitým zmenám organicky, aby to bolo bez
zemetrasení. Musíme nechať aj určitý čas na celom pracovisku, aby sa formálne a inak
a možnosť to diferencovať.
zohralo. Riaditelia majú aj finančné kompetencie
Poddimenzovaný stav na fakulte tiež nie vhodný, a preto nie každý je vhodný alebo chce na
takej pozícii pôsobiť!
prof. Malíková má historickú pamäť a hodnotí 4 ročné volebné obdobie pani dekanky ako
progresívny vývoj – najmä kvôli procesu vytvorenia dobrého manažmentu. Pokiaľ ide
o vnútorný rozvoj fakulty je ten posun veľmi veľký. A druhá dôležitá vec pre ňu je, že dekan
je osobnosť – líder, ktorý reprezentuje a je známy v zahraničí a aj na domácej pôde.
Senát umožnil vystúpiť p. doc. Bátorovi, podľa ktorého je komparatívnou výhodou našej
fakulty akademicky výskum a možnosť ho prepájať s pedagogickým pôsobením. Priťahujeme
medzinárodné spolupráce, a preto je potrebné, aby na tejto fakulte boli takýto akademickí
pracovníci, učitelia či pedagógovia. Kľúčom k sociálnym vedám dnes je západ – ako sa to dá
zabezpečiť?
(1) doc. Mokrá reagovala, že aj keď sa iné školy orientujú na východ, ale nie je to potenciál
u nás. Sú to projekty EÚ alebo regionálnej spolupráce V4 či nórsky mechanizmus. Vidí ten
priestor najmä z pohľadu skúsenosti na ÚEŠMV – že je to orientované na EÚ. Navrhla by
možno práve posilniť kapacity pre projektové riešenie, ale momentálne by to fakulta mala
zvládnuť.
(2) prof. Miháliková reagovala, že je jasné, že fakulta a ľudia nezačínajú na zelenej lúke.
Situácia sa zásadne nezmenila v tom, že existuje infraštruktúra, ktorá pomáha pri
implementácii.
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doc. Letovancová položila otázku na doc. Mokrú ohľadom dovysvetlenia dvoch myšlienok zo
včerajšej prezentácie: “Čo ak investujeme do ľudí a oni odídu? A čo ak do nich neinvestujeme
a oni ostanú?“ Čo to znamená pre rozvoj a budúcnosť tejto fakulty?
(1) doc. Mokrá reagovala, že mnohokrát sme limitovaní zdrojmi a máme pracoviska, ktoré
nemajú napr., zdroje na to, aby napríklad podali projekt (spolufinancovali ho) alebo ísť na
výskumný pobyt. Každá investícia či terénny výskum alebo účasť na konferencii či riadenie
grantu je možnosť ako investovať do ľudí - aby sme to robili nielen pre seba ale aj pre iných.
Napríklad ak niekto nemá na doktoranda či na terénny výskum, tak im to treba požičať z
fakultných prostriedkov alebo redistribuovať existujúce zdroje fakulty.
doc. Horniaček sa opýtal na prezentované koncepcie. „Koncepcie sú pekné veci, ale ide o to
s akými ľuďmi sa bude realizovať? Akú mate predstavu o obsadení prodekanských funkcií?“
(1) doc. Mokrá potvrdila, že prodekanstvo je trošku navyše a akoby „za trest pre
pedagogického pracovníka“. Nerokovala zatiaľ s nikým z pragmatického hľadiska, ale je
jasné, z čoho je možný výber. Obracala by sa na študijných poradcov v rámci jednotlivých
ústavov (prodekan pre štúdium) a potom na ústavných koordinátorov pre zahraničné otázky
(prodekan pre zahraničie).
(2) prof. Miháliková nevidí dôvod nejakým spôsobom meniť prodekanov. Ale môžeme
samozrejme o tom uvažovať a hľadať, v spomenutých oblastiach obsadenia pozície prodekana
pre štúdium.
Následne sa členovia ASFSEV UK odobrali do samostatnej miestnosti vykonať voľbu.
V treťom kole volieb bola nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS FSEV UK zvolená
kandidátka na dekanku FSEV UK : Doc. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Ad 8) Informácie z vedenia fakulty
Pani dekanka, prof. Miháliková informovala, že posledné Vedenie fakulty bolo ešte pred
prázdninami a neboli na ňom zásadne zmeny a materiály, o ktorých by mal byť Senát
informovaný.
Ad 9) Otázky na dekanku, prodekana a prodekanky, tajomníčku fakulty
Neboli položené žiadne otázky.
Ad 10) Rôzne
Predseda AS FSEV UK upozornil, že senát bude mať ešte jedno zasadnutie, kde sa bude
schvaľovať Správa o činnosti za 4 roky, pravdepodobne v októbri 2014. A bude sa
hľadať nový termín vyhlásenia volieb.
Ad 11) Záver
Na záver predseda AS FSEV UK poďakoval všetkým členom senátu i prísediacim za
účasť.

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

V Bratislave 9. 9. 2014

Zapísala: Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Schválil: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.; predseda AS FSEV UK
Overili:
PhDr. Juraj Podoba, CSc.
PhDr. Andrej Findor, PhD.
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