
 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia Akademického senátu FMV EU v Bratislave 

zo dňa 23. 5. 2011 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti FMV EU v Bratislave za rok 2010 

3. Zmeny v Zásadách prijímacieho konania  (dodatočne schválený bod) 

4. Zmeny v Poriadku pre štátne skúšky (dodatočne schválený bod) 

5.  Rôzne 

 

Ad 1  

 Dr. Vokálová otvorila zasadnutie AS FMV EU a konštatovala, že senát je uznášania 

schopný, z 11 členov je 7 prítomných.  Požiadala členov senátu o zaradenie ďalších dvoch 

bodov na dnešné rokovanie, a to: zmeny v Zásadách prijímacieho konania na FMV EU 

v Bratislave na akademický rok 2011/2012 a zmeny v Poriadku pre štátne skúšky, s čím 

prítomní súhlasili. 

 

Ad 2 
 Hlavným bodom programu bolo prerokovanie Správy o činnosti FMV EU v Bratislave 

za rok 2010, ktorá bola doteraz prerokovaná   vo Vedení FMV, na Kolégiu dekanky a na 

zasadnutí Vedeckej rady FMV. Jednotlivé body správy v neprítomnosti pani dekanky prof. 

Lipkovej (účasť na VR EU v Bratislave) prezentovali prodekani fakulty. 

 

 Mgr. Boris Mattoš, PhD.,  prezentoval  prvú časť správy a pedagogickú činnosť fakulty, 

 doc. PhDr. Milan Márton, CSc., predstavil vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium, 

 JUDr. Peter Rusiňák, PhD., predstavil medzinárodné vzťahy a spoluprácu.. 

 

V  rámci diskusie k Správe o činnosti FMV EU v Bratislave za rok 2010 viacerí členovia 

senátu poukázali na  potrebu  stanovenia jednotných požiadaviek na vykonanie skúšok  u tých 

študentov, ktorí sa počas semestra zúčastnili na projekte ERAZMUS/SOKRETES.  

Akademický senát odporúča vedeniu FMV zvážiť možnosť vypracovania jednotných kritérií, 

po splnení ktorých by títo študenti mohli vykonať predpísané ročníkové skúšky. 

 

Senát konštatuje, že Správa o činnosti Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave za 

rok 2010 je precízne vypracovaná, výstižná a podáva ucelený obraz o činnosti fakulty za rok 

2010. 

 

Výsledok hlasovania o schválení Správy o činnosti FMV EU v Bratislave za rok 2010: 

 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................7 

hlasovali za..........................................................................7 



 

hlasovali proti......................................................................0 

zdržali sa hlasovania............................................................0 

 

Uznesenie č. 1:  

Členovia AS FMV EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. 5. 2011 prerokovali 

a schválili Správu o činnosti FMV EU v Bratislave za rok 2010 bez pripomienok. 

 

Ad 3 

Tento bod bol zaradený na dnešné zasadnutie AS FMV na žiadosť pani dekanky FMV EU 

prof. Lipkovej .V kontexte rozhodnutia vedenia Fakulty medzinárodných vzťahov EU 

v Bratislave zo dňa 10. 5. 2011 dekanka  navrhla zmenu v čl. 7 ods. 3  Zásad prijímacieho 

konania na FMV EU v Bratislave na akademický rok 2011/2012 v tomto znení: „Bez 

prijímacej skúšky budú prijatí všetci uchádzači o štúdium na II. stupni štúdia na FMV 

EU v Bratislave v akademickom roku 2011/2012 bez ohľadu na dosiahnutý študijný 

priemer. Uchádzači musia spĺňať podmienky stanovené v 1. a 2. odseku tohto článku“. 

 

Výsledok hlasovania o predloženej zmene čl. 7 ods. 3 Zásad prijímacieho konaniam na FMV 

EU v Bratislave na akademický rok 2011/2012 je nasledovný: 

 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................7 

hlasovali za..........................................................................7 

hlasovali proti......................................................................0 

zdržali sa hlasovania............................................................0 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia AS FMV EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. 5. 2011 prerokovali 

a schválili  návrh zmeny v čl. 7 ods. 3 Zásad prijímacieho konania na FMV EU 

v Bratislave na akademický rok 2011/2012. 

 

Ad 4 

Bod bol zaradený na dnešné zasadnutie AS FMV na žiadosť pani dekanky prof. Lipkovej. 

V súvislosti s Poriadkom pre štátne skúšky pani dekanka navrhla doplniť čl. 3 o ods. 4 

v tomto znení: „Podmienkou pre účasť na štátnych skúškach z odborných predmetov 

v slovenskom jazyku (Medzinárodné vzťahy a Svetová ekonomika) a obhajobe 

záverečnej práce je absolvovanie písomnej a ústnej časti štátnej skúšky z predmetu 

Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku“. 

 

Výsledok hlasovania o predloženom návrhu na doplnenie ods. 4 v čl. 3  Poriadku pre štátne 

skúšky je nasledovné: 

 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................7 

hlasovali za..........................................................................7 

hlasovali proti......................................................................0 

zdržali sa hlasovania............................................................0 

 

 

 



 

Uznesenie č. 3 

Členovia AS FMV EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 23. 5. 2011 prerokovali 

a schválili  návrh na doplnenie ods. 4 v čl. 3 Poriadku pre štátne skúšky. 

 

Ad 5  

- Predsedníčka senátu oboznámila senát s výsledkami volieb do AS EU v Bratislave, ktoré 

sa konali 18. apríla 2011.  

      Za zamestnaneckú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave boli zvolení: 

      doc. Ján Liďák, CSc., Ing. Beáta Lipková, PhD, JUDr. Halina Martyniv, PhD. 

      Za študentskú časť akademickej obce FMV EU v Bratislave boli zvolení: 

      Peter Kavuľa, Bc. Zuzana Kinčeová. 

 

Bratislava  26. 5. 2011 

Zapísala : Ing. Beáta Lipková, PhD.        

 

 

                                                                          PaedDr. Emília Vokálová, CSc. 

                                                                              predsedníčka AS FMV EU 


