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Zápisnica z hlasovania Rady pre študijný program Verejná politika k uznávaniu 
odborných stáží v rámci predmetu Odborná stáž v LS 2022/23 (per rollam) 

 
Zasadnutie č. 1/ 2023, zo dňa 25.1.2023 – 30.1.2023 

 
Zúčastnení/é: 
 
1. prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. 
2. Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 
3. Mgr. Matúš Sloboda, PhD. 
4. Mgr. Brian Fabo, PhD. 
5. Marta Kahancová, MSc, MA, PhD. 
6. Mgr. Róbert Martin Hudec – zástupca študentov 
7. Mgr. Ctibor Košťál –  zástupca zamestnávateľov 
 
Program:  
 

1. Odoslanie informatívnej emailovej správy, ktorá obsahovala výzvu k hlasovaniu v 
tejto veci: Súhlasím, aby  rozhodovanie o uznaní stáží v predmete Odborná stáž v 
akademickom roku  2022/23, ktoré sa začali realizovať ešte pred dátumom 1.2.2023, 
bolo na individuálnom posúdení ÚVP, resp. na posúdení vyučujúceho predmetu. 

2. Informácia o trvaní hlasovania. 
3. Ukončovanie hlasovania. 
4. Výsledok hlasovania. 

 
Odôvodnenie návrhu:  
 
Návrh sa týka predmetu Odborná stáž. Študenti, ktorí budú tento predmet chcieť absolvovať 
sa budú riadiť predpismi, ktoré budú v účinnosti od 1.2.2023, ktoré okrem iného vyžadujú 
podpísanie Protokolu o študijnom pláne. 
Predmet Odborná stáž síce je v letnom semestri, avšak absolvovanie stáže môže byť počas 
celého daného akademického roku, v tomto prípade 2022/23. Študenti, ktorí už stáž 
absolvovali pred daným dátumom však daný protokol nemajú podpísaný (keďže ešte Predpis 
nebol v účinnosti) a preto podávame návrh, v ktorom žiadame o delegovanie rozhodovania 
o uznaní stáže na základe individuálneho posúdenia ÚVP, resp. vyučujúcim predmetu 
 
Prezentácia návrhu, diskusia, uznesenie:  
 
Všetci členovia/ky Rady študijného programu dostali vopred elektronickou formou návrh na 
zmeny/úpravy, uvedené v programe, a to konkrétne v tejto veci:  
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▪ aby  rozhodovanie o uznaní stáží v predmete Odborná stáž v akademickom roku  
2022/23, ktoré sa začali realizovať ešte pred dátumom 1.2.2023, bolo na  
individuálnom posúdení ÚVP, resp. na posúdení vyučujúceho predmetu 
 

Na tvorbe úpravy sa na základe štandardov kvality pre študijný program podieľali 
zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia študentov/tiek a/alebo absolventi/ky FSEV UK.  
 
Informácie o priebehu hlasovania.  
 
Ad 1)  
Výzva odoslaná prostredníctvom emailovej správy všetkým členom Rady študijného 
programu, ktorá obsahovala informácie o predmete hlasovania a taktiež odkaz na online 
dotazník (vytvorený v MS Forms), v ktorom mali členovia Rady študijného programu 
možnosť vyjadriť sa hlasovaním (súhlasím/nesúhlasím) k predmetnej vec, t. j. či súhlasia 
alebo nesúhlasia s tým, aby  rozhodovanie o uznaní stáží v predmete Odborná stáž v 
akademickom roku  2022/23, ktoré sa začali realizovať ešte pred dátumom 1.2.2023, bolo na  
individuálnom posúdení ÚVP, resp. na posúdení vyučujúceho predmetu.  
 
Ad 2)  
Lehota hlasovania trvala od 25.1.2023 do 30.1.2023. V rozpätí týchto termínov každý z členov 
zahlasoval v online dotazníku. Dotazník obsahoval tri body, v ktorých sme členov Rady 
žiadali o nasledujúce informácie, resp. vyjadrenia: 
1.Meno a priezvisko hlasujúceho;  
2.Súhlasím, aby  rozhodovanie o uznaní stáží v predmete Odborná stáž v akademickom roku  
2022/23, ktoré sa začali realizovať ešte pred dátumom 1.2.2023, bolo na  individuálnom 
posúdení ÚVP, resp. na posúdení vyučujúceho predmetu (s možnosťami: a) súhlasím; b) 
nesúhlasím; c) zdržať sa);  
3.Ak máte ďalšie pripomienky, prosím, uveďte ich 
 
Ad 3)  
Po ukončení hlasovania, t. j. keď bolo zaznamenané hlasovanie všetkých členov Rady 
študijného programu, boli všetci členovia oboznámení s výsledkom hlasovania 
prostredníctvom emailovej správy. Pripomienky k predmetu hlasovania neboli žiadne. 
 
Ad 4) 
Výsledok hlasovania: 

• počet členov Rady študijného programu Verejná politika: 7 

• počet hlasujúcich: 7  

• záver: členovia Rady študijného programu odsúhlasili delegovanie rozhodovania o 
uznaní stáže na základe individuálneho posúdenia ÚVP, resp. vyučujúcim predmetu. 
Výsledky hlasovania sú zaznamená vo vyexportovanej verzii (z online dotazníka 
vytvoreného v MS Forms) – v súbore .xlsx, ktorý spolu s online formulárom (dotazník) 
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a s emailovým vláknom správ adresovaným všetkým členom Rady študijného 
programu, slúži ako dôkaz o priebehu a výsledku hlasovania v predmetnej veci. 

 
Uznesenie č. 1/2023:  
Rada študijného programu Verejná politika súhlasí s navrhovanými zmenami/úpravami 
študijného programu Verejná politika, magisterský stupeň štúdia.  
 
Súhlasné stanovisko Rady študijného programu bude zaslané Akreditačnej rade FSEV UK.  
 
 
Bratislava, 31.1.2023 
 

prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.  
predsedníčka Rady študijného programu Verejná politika 

 
 
 
Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Simona Dvorská, PhD., dňa 31.1.2023 


