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Zápisnica z hlasovania Akademického senátu FSEV UK spôsobom per rollam konaného 
v dňoch 16. až 18. februára 2018  

 
(vyhotovená podľa Čl. 9 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Fakulty sociálnych a 
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave) 
 
Akademický senát FSEV UK prerokoval a hlasovaním schválil nasledujúce návrhy uznesení: 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
Akademický senát FSEV UK schvaľuje vyhlásenie doplňujúcich volieb na pozíciu delegáta v 
Rade vysokých škôl na volebné obdobie 1.3.2018 – 31.5.2019. 
Termín na predkladania návrhov kandidátov je do 28.2.2018 do 12:00 prostredníctvom 
podateľne FSEV UK. Doplňujúce voľby na pozíciu delegáta v Rade vysokých škôl sa budú 
konať dňa 7. marca 2018 (streda) v čase od 09:00 do 14:30 hod. vedľa vrátnice v budove 
fakulty FSEV UK. 
 
Počet hlasujúcich:     9 
Počet platných hlasovaní:    9 
Počet hlasujúcich za návrh (súhlas):   9 
Počet hlasujúcich proti návrhu (nesúhlas):  0 
Výsledok: Návrh bol schválený 
 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
Akademický senát FSEV UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
schvaľuje dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FSEV UK (vnútorný predpis č. 1/2011). 
 
Počet hlasujúcich:     9 
Počet platných hlasovaní:    8 
Počet hlasujúcich za návrh (súhlas):   8 
Počet hlasujúcich proti návrhu (nesúhlas):  0 
Výsledok: Návrh bol schválený 
 
K prvému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Pripomienky, ktoré vzniesli členky a 
členovia AS FSEV UK k druhému návrhu, sa týkali používania rodovo senzitívneho jazyka v 
názvoch funkcií v Organizačnej štruktúre FSEV UK. Keďže predmetom hlasovania je 
výlučne Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku fakulty, v ktorom sa žiadne názvy funkcií 
nespomínajú, predkladateľka Dodatku č. 7 vyhodnotila tieto pripomienky ako irelevantné. 
Prípadné úpravy rodovo senzitívnych vyjadrení sa budú týkať až úplného znenia 
Organizačného poriadku, ktorý však teraz nie je predmetom hlasovania. 
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Počet všetkých členiek a členov AS FSEV UK:    12 
Počet členiek a členov AS FSEV UK zúčastnených na prerokovaní: 9 (75 %) 
 
 
Uznesenie č. 1/2018: 
Akademický senát FSEV UK schválil vyhlásenie doplňujúcich volieb na pozíciu delegáta v 
Rade vysokých škôl na volebné obdobie 1.3.2018 – 31.5.2019. 
Termín na predkladania návrhov kandidátov je do 28.2.2018 do 12:00 prostredníctvom 
podateľne FSEV UK. Doplňujúce voľby na pozíciu delegáta v Rade vysokých škôl sa budú 
konať dňa 7. marca 2018 (streda) v čase od 09:00 do 14:30 hod. vedľa vrátnice v budove 
fakulty FSEV UK. 
 
 
Uznesenie č. 2/2018: 
Akademický senát FSEV UK v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
schválil dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FSEV UK (vnútorný predpis č. 1/2011). 
 
 
V Bratislave, dňa 19. februára 2018 
 
 
 
 
Lucia Gallová        Mgr. Andrej Mentel, PhD. 
Predsedníčka volebnej komisie AS FSEV UK    Predseda AS FSEV UK 


