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Zápisnica zo zasadnutia AS FSEV zo dňa 29. 5. 2018 
 

Program: 
                                                                                       

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie Štipendijného poriadku – dodatok č. 1 
5. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2018 
6. Schválenie členky a člena VR FSEV UK 
7. Prerokovanie a schválenie Podmienok prijímacieho konania na akad. rok 2019/2020 
8. Vyhlásenie volieb kandidáta/ky na funkciu dekana/ky Fakulty sociálnych a 

ekonomických vied 
9. Voľba delegáta/ky v Rade vysokých škôl za FSEV UK 
10. Informácie z vedenia fakulty 
11. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
 
Ad 1)  
Predseda AS FSEV Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadnutie AS FSEV. Prítomní sú 
členovia a hostia podľa prezenčnej listiny. Navrhuje,  aby bol bod 7 presunutý za bod 5, 
keďže dekanka musí skôr odísť zo zasadnutia.  

 
Ad 2 ) 
Program je schválený počtom prítomných hlasov t.j. 10.  
 
Ad 3)  
Za overovateľov sú zvolení prof. Renáta Pitoňáková a Dr. Tomáš Profant.  
 
Ad 4) Prerokovanie a schválenie Štipendijného poriadku – dodatok č. 1 

 
Dekanka FSEV doc. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.  predstavuje dodatok č. 1 k Štipendijnému 
poriadku fakulty  – rozdiel oproti univerzitnému je  v tom, že aj študenti prvého ročníka môžu 
získať štipendium po úspešne ukončenom zimnom semestri daného šk. roka. V rámci vedenia 
fakulty sa tiež dohodlo o udeľovaní mimoriadneho štipendia interným doktorandom, ak 
publikujú štúdiu, ktorá je evidovaná v SCOPUSe, monografiu alebo karent, keďže ich 
výstupy vstupujú do hodnotenia fakulty Štipendiá budú udeľované z Fondu dekanky. Za rok 
2017 ide o dva SCOPUSové články. 
 
Dr. Veronika Miťková sa pýta na článok 2. ods. 2, či ide o študentov magisterského stupňa. 
Dekanka odpovedá, že ak študentovi kontinuálne nenadväzovalo štúdium medzi bakalárskym 
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a magisterským stupňom,  nie je oprávnený následne poberať motivačné štipendium.  Hovorí 
tiež, že do konca októbra daného šk. roka musí študent, ktorý absolvoval bakalársky stupeň 
štúdia na inej fakulte, predložiť celý výpis známok a na základe toho sa vyhodnotí, či splnil 
podmienky. Je to v zhode s VŠ zákonom.  

 
Prebieha hlasovanie o dodatku k Štipendijnému poriadku FSEV UK. Dodatok je schválený 
plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.  

 
Uznesenie 12/2018: AS FSEV schválil dodatok k Štipendijnému poriadku plným počtom 
prítomných hlasov.   
Hlasy za: 10 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Ad 5) Prerokovanie a schválenie Podmienok prijímacieho konania na akad. rok 2019/2020 
 
Dekanka FSEV prezentuje podmienky prijímacieho konania (samostatný dokument). Oproti 
minuloročným podmienkam sa menia sa termíny na odovzdanie prihlášok (dátumy). 
Explicitne bude tiež stanovené, kto sa považuje za slovenského a kto za zahraničného 
uchádzača. Títo sa budú posudzovať  bez ohľadu na štátnu príslušnosť, rozhodným kritériom 
bude, kde maturovali (študent je „zahraničným študentom, ak absolvoval stredoškolské 
štúdium mimo SK“ – týka sa to aj študentov zo Slovenska, ak majú maturitu zo zahraničia). 
Ďalej sa presňujú kritéria pre projekty dizertačných prác, aby mali jednotnú štruktúru.  
Na zasadnutie prichádza Dr. Radomír Masaryk.  
Legislatívna ani Pedagogická komisia nevyslovila žiadne pripomienky k návrhu.  

 
Dr. Veronika Miťková má námietku k odseku 7 – hovorí, že sa tu miešajú percentá 
a percentily, zároveň z podmienok prijímacieho konania nie je zrejmé, koľko bodov je 
maximum. Dekanka odpovedá, že 100 bodov za každý predmet (SJ a AJ) a bonifikácia 
v prípade matematiky pri št.programe AE. Dr. Miťková konštatuje, že  sa v prípade maturitnej 
skúšky sa uvádza percentil a následne sa pripočítava matematika. Dekanka odpovedá, 
bonifikáciu – pripočítanie bodov za maturitu z matematiky k prepočítaným výsledkom za 
maturitu zo SJ a AJ, konzultovali už minulý rok s rektorátom. Hovorí, že nie je možné zmeniť 
percenta na body pri nahrávaní do AIS. Do AIS sa nahadzujú percentá podľa maturitného 
vysvedčenia, nie body. Prepočtom podľa percentilov ich v systém následne 
pretransformujeme na body v konečnom poradovníku. Dekanka dodáva, že podmienky sú tie 
isté, aké boli keď bola prodekankou Dr. Miťková; úpravy boli len v dátumoch a na tých 
miestach, ktoré boli vyznačené červenou farbou. 

 
Prebieha hlasovanie o Podmienkach prijímacieho konania. Dokument je schválený počtom 
hlasov 10.  
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Uznesenie 13/2018: AS FSEV prerokoval a schválil Podmienky prijímacieho konania na 
akad. rok 2019/2020 
 
Hlasy za: 10 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Neplatné hlasy: 0 

 
Ad 6) Schválenie členky a člena VR FSEV UK 
Dekanka FSEV vysvetľuje, že sa prof. Halama, vzhľadom na pracovné vyťaženie, vzdal 
miesta vo Vedeckej rade FSEV UK. Vzhľadom k tomu, že máme spoločný program so SAV 
a Ústavom experimentálnej psychológie, navrhol za členku VR FSEV UK doc. PaedDr. 
Vladimíru Kurincovú Čavojovú, PhD., ktorá by sa mala stať externou členkou VR.  
Doc. Dočkal ukončil pracovný pomer a osobne sa vzdal aj miesta vo VR FSEV UK. Dekanka 
navrhuje ako ďalšieho interného člena VR doc. Miroslava Poppera. Účinnosť by bola od 1.6. 
2018. Obaja navrhovaní súhlasili s návrhom.  

 
Prebieha hlasovanie o nových členoch VR.  
Doc. Čavojová je schválená počtom hlasov 10, jeden sa zdržal hlasovania.  
Doc. Popper je schválený počtom hlasov 10, jeden sa zdržal hlasovania.  

 
Uznesenie 14/2018:  
AS FSEV schválil doc. PaedDr. Vladimíru Kurincovú Čavojovú PhD. za členku VR FSEV 
UK počtom hlasov 10/11. 
AS FSEV schválil doc. Mgr. Miroslava Poppera, PhD. za člena VR FSEV UK počtom hlasov 
10/11. 
 
Ad 7) Prerokovanie a schválenie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV UK na rok 2018 
 
Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov FSEV za rok 2018. Dekanka objasňuje, že 
dokument, ktorý dostal AS FSEV k prerokovaniu, predstavuje plán na rok 2018, 
v nasledujúcom roku sa schvaľuje reálne čerpanie. Pracoviská si rozložili náklady na 
jednotlivé položky. Dekanka tiež hovorí, že sa počíta s nižším školným vzhľadom na počet 
prihlásených študentov. Nákup z kníh vychádza z rozpočtov projektov.  

 
Prebieha hlasovanie. Rozpočet výnosov a nákladov FSEV za rok 2018 je schválený počtom 
hlasov 11.  

 
Uznesenie 15/2018: AS FSEV schválil Rozpočet výnosov a nákladov FSEV za rok 2018 
počtom hlasov 11/11.  
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
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Ad 8)  
AS FSEV prerokováva termíny vyhlásenia volieb a voľby kandidáta/ky na dekana/ku pre 
nasledujúce volebné obdobie.  
Za termín podávania návrhov sa navrhuje 26.6.2018 do 12.00 hod., email o termínoch musí 
byť zaslaný najneskôr do 12. 06. 2018. Voľby by mali prebehnúť 12.09.2018.  
Tomáš Malec sa pýta, či by informácia o voľbách nemala byť aj na webovej stránke fakulty. 
Dekanka hovorí, že to môže byť aj na webovej stránke, ale úradná výveska je povinná.  

 
Prebieha hlasovanie o návrhu termínov podávania návrhov a volieb kandidáta/ky na 
dekana/ku FSEV.  

 
Uznesenie 16/2018: AS FSEV schválil termín na predkladanie návrhov na kandidátov/ky na 
dekana do 26.06. 2018 a termín volieb na 12.09.2018 počtom hlasov 11/11.  
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 

 
Ad 9) Voľba delegáta/ky v Rade vysokých škôl za FSEV UK 
 
Do Rady VŠ za FSEV UK je navrhnutá jedna kandidátka, Mgr. MA. Jaroslava Panáková, 
PhD.  
Prebieha voľba kandidátky. 

 
Uznesenie 17/2018: AS FSEV zvolil Mgr. MA. Jaroslavu Panákovú, PhD. za predstaviteľku 
FSEV UK v Rade VŠ.  

 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Ad 10)  
Tajomníčka FSEV prezentuje informácie z vedenia fakulty (Dekanka doc. Lucia Mokrá odišla 
na stretnutie s prezidentom). Diskutovalo sa o pripravovanej doktorandskej konferencii 
a prijímacích pohovoroch pre zahraničných uchádzačov, vedenie informovalo o novom logu 
fakulty. Pripravuje sa veľtrh Gaudeamus, tajomníčka tiež informuje, že odmeny za výučbu 
v anglickom jazyku v letnom semestri budú vyplatené v mesiaci júl. Tajomníčka prezentuje 
zmeny v zákonníku práce – príplatky pre zamestnancov za prácu v sobotu, nedeľu, v noci 
a sviatok. Pri novouzatvorených  dohodách by sa malo počítať s prácou od 6h do 22h 
v pracovných dňoch preferenčne.  
Na vedení dekanka informovala o súdnom spore, ktorý prebehol medzi FSEV a bývalým 
zamestnancom. Žaloba bola zamietnutá, rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. 
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Miestnosť A103 bola pridelená Ústavu ekonómie. Tajomníčka tlmočí, že dekanka tiež 
informovala o zákone o ochrane osobných údajov, osobné spisy nie je možné vynášať 
z fakulty. Hodnotenia musia byť zapísané len individuálne v AIS-e, na komunikáciu so 
študentmi treba používať oficiálne emailové adresy.  
Dr. Veronika Miťková sa pýta, o ktoré adresy ide, či o tie, ktoré generuje fakulta, alebo tie, 
ktoré si študenti zadali do AIS-u. Andrej Mentel odpovedá, že výhradne univerzitné adresy. 
Meno sa nepovažuje za osobný údaj, ak k nemu nie sú priradené iné informácie. Prebieha 
rozsiahla diskusia k tejto otázke, keďže je tu veľa nejasností. Viacerí prítomní sa pýtajú na 
konkrétne prípady a ich eventuálne riešenia, odpovede sú však nejasné. Ing. A. Čirková 
hovorí, že si treba počkať na stanovisku a pokyny z rektorátu.  
  
Ad 11)  
Prípadne otázky zaslať dekanke doc. Lucii Mokrej na jej oficiálnu emailovú adresu. 
Naďalej sa diskutuje o povinnostiach, ktoré pre nás vyplývajú z GDPR, avšak bez 
konkrétnych riešení a odpovedí.  
 
Ad 12)  
AS  FSEV UK čaká na usmernenie z rektorátu, a potom vydá stanovisko k ochrane osobných 
údajov.  
Prodekan Juraj Podoba sa pýta, či v rámci AS FSEV UK prebehne diskusia k voľbe rektora. 
Doc. Andrej Findor sa pýta, ako sa môže AS angažovať?  
Prodekan Podoba odpovedá, že cez organizovanie diskusií a cez našich zástupcov v AS UK. 
Voľba rektora má byť v novembri 2018. Doc. Findor navrhuje pozvať členov Akademickej 
obce a diskutovať s členmi AS UK. Prodekan Peter Broniš hovorí, že by to mal organizovať 
senát ako akademická samospráva.  

 
Ad 13)  
Predseda AS FSEV Dr. Andrej Mentel ukončuje zasadnutie AS FSEV.  
 
Uznesenie 12/2018: AS FSEV schválil dodatok k štipendijnému poriadku plným počtom 
prítomných hlasov.   
Hlasy za: 10 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie 13/2018: AS FSEV prerokoval a schválil Podmienky prijímacieho konania na 
akad. rok 2019/2020 
 
Hlasy za: 10 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Neplatné hlasy: 0 
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Uznesenie 14/2018:  
AS FSEV schválil doc. PaedDr. Vladimíru Kurincovú Čavojovú PhD. za členku VR FSEV 
počtom hlasov 10/11. 
AS FSEV schválil doc. Mgr. Miroslava Poppera, PhD. za člena VR FSEV počtom hlasov 
10/11. 
 
Uznesenie 15/2018: AS FSEV schválil Rozpočet výnosov a nákladov FSEV za rok 2018 
počtom hlasov 11/11.  
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie 16/2018: AS FSEV schválil termín na predkladanie návrhov na kandidátov/ky na 
dekana do 26.06. 2018 a termín volieb na 12.09.2018 počtom hlasov 11/11.  
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Uznesenie 17/2018: AS FSEV zvolil Mgr. MA. Jaroslavu Panákovú, PhD. za predstaviteľku 
FSEV UK v Rade VŠ.  

 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Predseda AS FSEV : Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Tajomníčka AS FSEV: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.  
Overovatelia:  Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD 

 Mgr. Tomáš Profant, PhD 


