UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FSEV zo dňa
17. 4. 2018.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti FSEV UK za rok 2017
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení FSEV UK za rok 2017
(textová a tabuľková časť)
6. Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru FSEV UK 2018-2024
7. Prerokovanie a schválenie štruktúry pracovných miest VŠ učiteľov a výskumných
pracovníkov FSEV UK k 1.7.2018 (tabuľka a dôvodová správa)
8. Prerokovanie študijného programu III. stupeň štúdia – Sociálna antropológia (externá
forma štúdia) – 4 prílohy
9. Prerokovanie a schválenie návrhu na doplnenie členiek Disciplinárnej komisie FSEV
UK
10. Prerokovanie a schválenie metodiky rozpisu štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK
2018
11. Prerokovanie a schválenie rozpisu štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK 2018
12. Informácie z vedenia fakulty
13. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
14. Rôzne
15. Záver

Ad 1)
Predseda AS FSEV Andrej Mentel otvára zasadnutie AS a predstavuje program. Dekanka
FSEV doc. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. upozorňuje, že do Rady VŠ za FSEV stále nebol
zvolený chýbajúci člen. Lucia Gallová vysvetľuje danú situáciu. Voľba kandidáta do rady VŠ
za FSEV sa pridáva ako 12 bod programu. Zapisovateľkou je D. Jerotijević, za overovateľov
sú zvolení Ing. Veronika Miťková, PhD. a Mgr. Tomáš Profant, PhD. S danými návrhmi
súhlasí všetkých 10 prítomných členov AS FSEV.
Ad 2)
Program je schválený plným počtom prítomných hlasov t.j. 10 hlasov.
Ad 3)
Dekanka FSEV doc. Lucia Mokrá predstavuje Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2017
(samostatný dokument). VS fakulty má rovnakú štruktúru ako VS univerzity a bola zaslaná aj
na rektorát. AS FSEV prerokováva a následne schvaľuje výročnú správu za rok 2017 plným
počtom prítomných hlasov. Výročná správa o činnosti FSEV je schválená 10 hlasmi t.j.
plným počtom prítomných hlasov.
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Uznesenie: AS FSEV schválil výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2017 počtom hlasov
10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Ad 4)
Dekanka FSEV doc. Lucia Mokrá predstavuje Výročnú správu o hospodárení FSEV UK za
rok 2017. Hovorí, že čísla sú finálne, uvedený rok je kladným hospodárskym rokom. Fakulta
nevracala žiadne dotácie. Predseda AS FSEV Andrej Mentel otvára diskusiu. Dr. Veronika
Miťková sa pýta na tabuľku č. 6, riadok 11 v danom dokumente, chce vedieť aká je štruktúra
zamestnancov zaradených na dekanát z hľadiska vzdelania. Dekanka vysvetľuje, že sú tam
rôzne úrovne vzdelania, vzhľadom k tomu, že sú tam administratívni pracovníci, aj profesori.
Prof. Renáta Pitoňáková konštatuje, že FSEV je primárne dotovaná zo štátneho rozpočtu
a pýta sa, či je priestor na podnikateľské aktivity. Dekanka odpovedá, že požiadala riaditeľov
jednotlivých ústavov, aby navrhli kurzy, ktoré by mohli byť ponúknuté štátnej správe, ponuka
išla vo februári 2018. V r. 2017 neboli takéto kurzy v ponuke, boli však organizované v r.
2016 - kurzy organizoval ústav AP. Prof. Pitoňáková konštatuje, že aj školné je iba za
predĺženú dĺžku štúdia a za externistov na PhD. štúdiu. Dekanka hovorí, že zahraniční
študenti neplatia školné, to sa dá vyberať iba ak má fakulta akreditovaný študijný program
v AJ a iba ak študenti nastúpili na tento program od začiatku a je tento program zároveň
akreditovaný aj v SJ. Financie idú 70 percent na ústavy a 30 na dekanát.
Predseda AS FSEV vyhlasuje hlasovanie o Výročnej správe o hospodárení FSEV UK za rok
2017. AS prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení FSEV UK za rok 2017 plným
počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Uznesenie: AS FSEV prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení FSEV UK za rok
2017 plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Ad 5)
Dekanka predstavuje o dlhodobý zámer fakulty, ktorý sa podľa pravidiel vypracováva na šesť
rokov (2018-2014). Vedecká rada FSEV ho prerokovala 6. 3. 2018, obsahuje 4 oblasti,
v ktorých sa fakulta chce posunúť. Dlhodobý zámer obsahuje zhodnotenie, prepájanie
študijných programov s praxou, zabezpečenie študijných programov v cudzom jazyku,
v oblasti vedy a výskumu propagácia v zahraničí, podpora pracovníkov v terénnych
výskumoch. Bolo potrebné tiež stanoviť explicitné kritéria pre školiteľov v PhD. štúdiu.
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Predseda senátu AS FSEV otvára diskusiu. On sám má tri otázky: bol spomenutý Inštitút
politickej sociológie – Andrej Mentel sa pýta, či sa plánuje otvorenie samostatného ústavu
sociológie a či je to reálne. Konštatuje, že sme jedna z mála fakúlt sociálnych vied, ktoré
nemajú sociologické oddelenie. Dekanka odpovedá, že na organizáciu ústavu je potrebné
dodržanie určitej organizačnej štruktúry a že zabezpečiť bakalársky program s troma
zamestnancami je nemožné. Ak by takýto inštitút v budúcnosti vznikol, jeho zameranie by
bolo politicko- sociologické. Dr. Mentel sa ďalej pýta na program mediamatika, ktorému bola
zamietnutá akreditácia. Dekanka hovorí, že bola ministerkou školstva pozvaná na stretnutie,
a že je možné podať v tejto veci odvolanie. Nie je to ojedinelá situácia, ministerka môže
rozhodnúť o akreditácii aj bez odporúčania akreditačnej komisie na základe vlastného
uváženia.
Dr. Andrej Mentel sa ďalej pýta ako by mali vyzerať podmienky udelenia sabatikalu mal
vyzerať sabatikal, o ktorom sa hovorilo na kolégiu dekanky t.j. či sa bude zohľadňovať
predchádzajúci výkon, alebo či bude viazaný na projekt, v ktorom sa žiadateľ/ka zaviaže za to
obdobie oslobodenia od výučby urobiť konkrétnu vec (napísať knihu a pod.), a ako by sa
sankcionovalo nedodržanie. Dekanka odpovedá, že sabatikal by mal buď formu zásluhového
sabatikalu (napr. raz za 5 rokov), druhá alternatívna je na základe stanovených kritérií
a v rámci investície do vedeckého rastu zamestnancov. V tom prípade by boli stanovené aj
určité úlohy, ktoré by bolo potrebné splniť. Prodekan Juraj Podoba hovorí, že k tejto otázke
bola živá diskusia, ktorá bola produktívna. Pravdepodobne sa o návrhoch bude hlasovať,
dekanka hovorí, že sme malá fakulta a môžeme si dovoliť jeden – dva sabatikaly za rok.
Predseda AS FSEV otvára hlasovanie o dlhodobom zámere fakulty. Dlhodobý zámer fakulty
bol schválený počtom hlasov 10.
Uznesenie: AS FSEV schválil dlhodobý zámer fakulty počtom hlasov 10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Ad 7)
Dekanka predstavuje a predkladá na prerokovanie štruktúru pracovných miest VŠ učiteľov a
výskumných pracovníkov FSEV UK k 1.7.2018 (tabuľka a dôvodová správa).
Hovorí, že na novozriadenom Centre politickej sociológie sa navrhuje otvoriť jedno miesto
v platovej kategórii A 13. Predseda AS FSEV otvára hlasovanie o štruktúre pracovných miest.
Dodatok k organizačnej štruktúre pracovných miest VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov
FSEV UK k 1. 7. 2018 je schválený počtom hlasov 9 (PhDr. Radomír Masaryk, PhD. opustil
v čase hlasovania miestnosť).
Uznesenie: AS FSEV schválil Dodatok k organizačnej štruktúre pracovných miest VŠ
učiteľov a výskumných pracovníkov FSEV UK k 1. 7. 2018 je schválený počtom hlasov 9.
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Hlasy za: 9
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
Ad 8)
Dekanka doc. Lucia Mokrá predkladá návrh akreditácie študijného programu v treťom stupni,
pre externé PhD. štúdiu v odbore sociálna antropológia. Ústav sociálnej antropológie má
možnosť v tejto sfére spolupracovať s Max Planck inštitútom v Halle, výsledkom by bolo
joint degree. Obhajoba dizertačnej práce by prebiehala pred spoločnou komisiou, už takéto
skúsenosti máme.
Dekanka zároveň žiada dvoch zástupcov študentov, aby boli prítomní na zasadnutí VR dňa
24. 3. 2018, kandidátkami sú Lucia Gallová a Mirka Rosáková.
Uznesenie: AS FSEV prerokoval návrh akreditácie študijného programu v treťom stupni
štúdia, pre externé PhD. štúdiu v odbore sociálna antropológia
Ad 9)
Dekanka vysvetľuje, že aktuálne je v disciplinárnej komisii menší počet učiteľov, keďže DK
musí byť rovnako zastúpená učiteľmi a študentmi, navrhuje ako kandidátky Dr. Veroniku
Miťkovú a doc. Katarínu Staroňovú. Obe kandidátky súhlasia s kandidatúrou, mandát je na
tri roky. Dekanka dodáva, že sa disciplinárna komisia v ostatnom období stretáva aspoň raz
mesačne. Prebieha hlasovanie.
Mgr. Veronika Miťková je zvolená 9 hlasmi, 1hlas sa zdržal hlasovania. Doc. Mgr. Katarína
Staroňová, PhD. je zvolená 9 hlasmi, 1 hlas bol proti.
Uznesenie: AS FSEV schválil za členky Disciplinárnej komisie Mgr. Veroniku Miťkovú
počtom hlasov 9/10 a doc. Mgr. Katarínu Staroňovú, PhD. počtom hlasov 9/ 10.
Mgr. Veronika Miťková, PhD.
Hlasy za: 9
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1
Neplatné hlasy: 0
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Hlasy za: 9
Hlasy proti: 1
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0

Ad 10)
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Dekanka predkladá na prerokovanie a schválenie metodiku rozpisu štátnej dotácie na
pracoviská FSEV UK 2018 (samostatný dokument).
Dekanka predstavuje metodiku, ktorá vychádza z metodiky MŠ, a prebrala ju aj UK; počtom
hlasov 28:3 bola táto metodika schválená AS UK. Ide o podklady, ktoré sa týkajú počtu
študentov, absolventov, vedecko- výskumných výstupov, grantov, publikačných výstupov,
študentov po dizertačnej skúške atď. Dekanka navrhuje prijať jednotnú metodiku. FSEV
dostala tento rok nižšiu dotáciu, najvýraznejší posun je v rámci sociálnej podpory študentov.
1) Položky viazané na mzdy, nie je možné ich použiť inak. Tovary a služby sú na
prevádzkové náklady fakulty.
2) Vo vede tiež zníženie, pretože skončil veľký grant na USA. Tiež sú tu financie
na bežné výdavky a účelové výdavky (špičkové tímy).
3) Zníženie o 100 000 oproti minulému roku.
Pre rozpis dotácie pre pracoviská sa rozlišujú kategórie vzdelávanie (počty študentov) a veda
(publikácie, granty). V rámci vedy sa financie rozdeľujú podľa publikácii a na základe
domácich (za euro grantu asi 30 centov z MŠ) a zahraničných grantov (každé euro prinesie
viac ako 1 euro). Tiež je tu suma za komplexnú akreditáciu, v ktorej sme v kategórii
sociálnych vied získali hodnotenie A. Pred rozdelením na pracoviská sa vyčlení dotácia na
tovary a služby a suma na dekanát, už 8 rokov 320 000. Dekanát musí získavať aj ďalšie
zdroje. Dekanka navrhuje zase podporiť Fond dekanky. Ten sa dotuje aj zo školného (10
percent), celkový fond dekanky bol minulý rok 25000. Je možné ho využiť aj na odmeny za
získanie zahraničných grantov, ale zatiaľ toto nebolo využité (fond existuje tri roky).
Dr. Andrej Mentel dopĺňa, že metodika UK sa líši od metodiky MŠ v tom, že bonifikuje aj
neperiodické publikácie registrované vo WoS. Pýta sa tiež aká suma vychádza na jeden karent
v Q3 a koľko peňazí za to príde a ako je to s kapitolou v monografii a štúdiou v zborníku.
Dekanka odpovedá, že to nie je suma univerzálne platná, závisí od celkového objemu dotácie
a dá sa vyčísliť vždy len pre konkrétny rok. Konkrétny rozpis pre aktuálnu dotáciu
a jednotlivé typy publikačných výstupov dekanka zverejní. Dekanka hovorí, že súčasný rámec
platí 4 roky a dva roky sa to nemenilo. Nová metodika pripravovaná na 2019 je v rovnakom
duchu. Dr. Mentel hovorí, že dotácia závisí od dominantných tlakov, ktoré idú smerom
k tvrdo scientometrickým kritériám.
Dr. Andrej Mentel sa pýta na fond dekanky, ako reálne funguje. Dekanka odpovedá, že každý
kto mal dostať, za daný rok dostal, jednotlivé oddelenia vypracujú návrh. Za rok 2018 zatiaľ
nebolo vyplatené nič, v momente keď bude schválený rozpis dotácie budú peniaze vyplatené.
Zatiaľ sme v rozpočtovom provizóriu.
Dr. Mentel sa pýta, či sa či mohlo stať, že niečo nebolo vyplatené; dekanka odpovedá, že
zatiaľ nie, dekanka hovorí , že tieto údaje si možno pozrieť buď na výplatnej páske alebo
v spise na ekonomickom oddelení.
Predseda AS FSEV otvára hlasovanie o schválení metodiky dotácie na rok 2018. Hlasy za 10/
10.
Uznesenie:
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AS FSEV prerokoval a schválil metodiku dotácie ne rok 2018 počtom hlasov 10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0

Ad 11)
Dekanka FSEV predstavuje rozpis dotácie na rok 2018. Domáce granty priniesli 87407 eur, za
zahraničné granty – 85 541 (rozdelené medzi UES a USA). Dekanka hovorí, že boli
vypracované podklady pre riaditeľov ústavov, či si pracovisko vie zabezpečiť financie.
V roku 2016 boli tri pracoviská, ktoré nedokázali pokryť svoje zdroje zo štátnej dotácie, v r.
2017 všetky ústavy dokázali pokryť svoje zdroje z dotácie a ešte im aj zvýšili financie.
Všetky pracoviská si dokážu zabezpečiť z dotácie, ušetriť zdroje a majú ešte ďalšie zdroje na
účte.
Predseda AS FSEV otvára diskusiu, nie sú otázky ani pripomienky.
Prebieha hlasovanie: 10 hlasov za.
Uznesenie:
AS FSEV prerokoval a schválil rozpis štátnej dotácie na pracoviská na rok 2018 počtom
hlasov 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0

Ad 12)
Voľba kandidáta do Rady VŠ. Lucia Gallová vysvetľuje, že sa žiaden kandidát neprihlásil,
v súčasnosti nemáme zástupcu v Rade VŠ. Dekanka hovorí, že pokiaľ tam nemáme zástupcu
nemôžeme sa vyjadriť k materiálom. V Rade VŠ nemôžu byť akademickí funkcionári. Tomáš
Malec dodáva, že je to dôležité aj kvôli rokovaniam aj napr. k metodike. Ide o zamestnaneckú
časť Rady VŠ. Senát diskutuje o tejto otázke. Hlasuje sa o uznesení o dátume volieb. Hlasy za
10/ 10
Uznesenie: AS FSEV vyhlási termín na predkladanie návrhov kandidátov do Rady VŠ.
Návrhy sa budú prijímať od 1. 05. do 14. 05. 2018. S návrhom súhlasilo 10 hlasov / 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
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Ad 13)
Dekanka informuje o stretnutí vedenia fakulty z dňa 27.03. 2018. Boli stanovené nové
termíny posudkov. Prodekan pre vedu informoval o habilitačnej práce Dr. Miroslava Poppera.
Témou sú tiež odmeny za výučbu v anglickom jazyku. V bode rôzne riešené možné vedecké
výstupy v spolupráci s podnikateľským sektorom,
Ad 14)
Nie sú otázky.
Ad 15)
Nie sú pripomienky.

Uznesenie 3/2018:
AS FSEV schválil výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2017 počtom hlasov 10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Uznesenie 4/2018:
AS FSEV prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení FSEV UK za rok 2017 plným
počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Uznesenie 5/2018:
AS FSEV schválil dlhodobý zámer fakulty počtom hlasov 10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatené hlasy: 0
Uznesenie 6/2018:
AS FSEV schválil Dodatok k organizačnej štruktúre pracovných miest VŠ učiteľov a
výskumných pracovníkov FSEV UK k 1. 7. 2018 je schválený počtom hlasov 9.
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Hlasy za: 9
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 7/2018:
AS FSEV prerokoval návrh akreditácie študijného programu v treťom stupni štúdia, pre
externé PhD. štúdiu v odbore sociálna antropológia
Uznesenie 8/2018:
AS FSEV zvolil za členky Disciplinárnej komisie Mgr. Veroniku Miťkovú počtom hlasov
9/10 a doc. Mgr. Katarínu Staroňovú, PhD. počtom hlasov 9/ 10.
Mgr. Veronika Miťková, PhD.
Hlasy za: 9
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1
Neplatné hlasy: 0
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Hlasy za: 9
Hlasy proti: 1
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 9/2018:
AS FSEV prerokoval a schválil metodiku dotácie ne rok 2018 počtom hlasov 10/10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 10/2018:
AS FSEV prerokoval a schválil rozpis štátnej dotácie na pracoviská na rok 2018 počtom
hlasov 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0
Uznesenie 11/2018:
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AS FSEV vyhlási termín na predkladanie návrhov kandidátov do Rady VŠ. Návrhy sa budú
prijímať od 1. 05. do 14. 05. 2018. S návrhom súhlasilo 10 hlasov / 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Neplatné hlasy: 0

Predseda AS FSEV : Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Tajomníčka AS FSEV: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
Overovatelia: Ing. Veronika Miťková, PhD. a Mgr. Tomáš Profant, PhD.
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