
          UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

               Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Mlynské luhy  č. 4,  821 05 Bratislava  

 

 

 

 

 

                                        Tel . :  ++421 -2-20669800;  ht tp : / /www.fses.uniba. sk                 

 

  FSEV  2991/2016-OVVČ CII/1 

 

Z Á P I S č. 5/2016 
Zasadnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave 

dňa 4.10.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
  počet členov VR 17, prítomných 15, ospravedlnení 2 

VR FSEV UK bola uznášania schopná 
 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Stanovisko habilitačnej komisie, hodnotenie habilitačnej prednášky a hlasovanie Vedeckej rady 

FSEV UK o udelení titulu docent PhDr. Jurajovi Podobovi, CSc. v študijnom odbore 3.1.15 sociálna 

antropológia 

3. Inauguračná prednáška Doc.Mgr.Martina Kanovského, PhD. v študijnom odbore 3.1.15 sociálna 

antropológia 

4. Stanovisko inauguračnej komisie a hlasovanie Vedeckej rady FSEV UK o udelení titulu profesor 

Doc.Mgr.Martinovi Kanovskému, PhD. v študijnom odbore 3.1.15 sociálna antropológia 

5. Návrh na vymenovanie členov odborovej komisie (pre PhD. štúdium) v študijnom programe: 

Európske štúdiá a politiky 

6. Návrh na výmenu členov odborovej komisie (pre PhD. štúdium) v študijnom programe: Sociálna 

a pracovná psychológia 

7. Návrh na vymenovanie PhD. školiteľov v študijnom programe: Európske štúdiá a politiky 

8. Informácia o novelizácii PhD. smernice 

9. Informácia o podaní návrhov za FSEV UK na špičkové vedecké tímy VŠ za oblasti: 3.1.15 Sociálna 

antropológia, 3.1.6. Politológia, 3.1.7 Verejná politika 

10. Rôzne  

 

 
ad 1) 

Rokovanie otvorila predsedníčka VR FSEV UK, doc. Lucia Mokrá, ktorá privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom zasadnutia. Konštatovala, že  VR je podľa počtu prítomných členov 

uznášaniaschopná. 

 
. 

. 
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ad 3) 

prof. Feglová uviedla doc. Kanovského prednesením jeho CV a zhodnotením plnenia Kritérií... v súlade 

s vnútornými predpismi UK a FSEV UK. Následne ho vyzvala, aby predniesol svoju inauguračnú 

prednášku. So svojimi oponentskými posudkami vystúpili oponenti – prof. Botíková, doc.Chorvát, za 

neprítomného doc.Lienarda  posudok v plnom rozsahu prečítala doc. Mokrá. V rámci diskusie k tomuto 

bodu vystúpili doc.Buzalka, prof.Kandert, doc.Gyárfášová, doc.Halama, dr.Podoba, prof.Kabát pričom 

doc. Kanovský reagoval na ich otázky a zodpovedal ich požadovaným spôsobom. 

 
 

ad 4) 

Prof. Feglová ako predsedníčka inauguračnej komisie predniesla stanovisko komisie, oboznámila 
prítomných s hlasovaním členov komisie a oponentov o návrhu na udelenie titulu „profesor“ Doc. 
Mgr.Martinovi Kanovskému, PhD. v študijnom odbore 3.1.15 sociálna antropológia.  
 
Hlasovanie VR FSEV UK prebehlo tajne s nasledovným výsledkom: 
(Pozn.: člen VR FSEV UK doc. Kanovský v zmysle platných predpisov nehlasoval). 
 
  za     14  proti     0 zdržal sa      1   

        
Uznesenie č. 2/5-2016 
VR FSEV UK schválila návrh na udelenie titulu „profesor“ Doc. Mgr.Martinovi Kanovskému, PhD. 
v odbore 3.1.15 sociálna antropológia. 

 
. 

. 

. 

Vedecká rada FSEV UK schválila všetky predložené  návrhy.  Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. vyhlásila 

výsledky za platné, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie VR. 

 

V Bratislave 4.10.2016 
 

 

Vypracovala:      Schválila: 

RNDr.Zuzana Viechová, PhD.    doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

Oddelenie VVČ      predsedníčka VR FSEV UK 
 
 
 
Podkladové materiály, spracované k jednotlivým bodom, hlasovacie lístky sú archivované na FSEV UK  


