UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK
dňa 23. 10. 2018
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 8 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK
5. Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry – dokument Počet a
štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ učitelia a výskumní
zamestnanci)
6. Prerokovanie a schválenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom pre
akademický rok 2019/2020 za FSEV UK
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých
škôl za FSEV UK
8. Prerokovanie a schválenie návrhu na vyhlásenie volieb do Akademického senátu FSEV
UK
9. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave za obdobie 1. 9. 2014 – 30. 11.
2018
10. Informácie z vedenia fakulty
11. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
12. Rôzne
13. Záver
Ad 1) Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadnutie. Predstavuje
program, hovorí, že na žiadosť rektorátu bol do programu pridaný bod 6.
Ad 2) Program je schválený plným počtom prítomných hlasov t.j. 11.
Ad 3) Za overovateľov sú zvolení Lucia Gallová a Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
Ad 4) Dekanka FSEV UK doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. predstavuje Dodatok č. 8 k
vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK. Ku dňu 23. 10.
2018 sa súčasťou organizačnej štruktúry FSEV UK stáva Ústav Mediamatiky, keďže program
mediamatika získal akreditáciu.
Dr. Veronika Miťková má pripomienku z uvádzaniu funkcií vo fakultných dokumentoch
podľa toho kto ich aktuálne zastáva. Hovorí, že aktuálne výlučne používaná forma „dekanka“
by mala byť nahradená formou dekan/dekanka, keďže nie je dôvod, aby tieto dokumenty boli
viazané na konkrétnu osobu. Dekanka odpovedá, že vo fakultných dokumentoch viazaných
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nie na funkčné miesto, ale na osobu dekanky (napr. predpisy týkajúce sa tvorby a čerpania
fondu dekanky) to môžeme takto uvádzať, teda podľa osoby, ktorá funkciu v danom momente
vykonáva. Ona sama bola menovaná do funkcie „dekanka“, nie „dekan“, takže používanie
formy dekan alebo oboch tvarov (dekan/dekanka) by bolo krokom späť, keďže sme sa (ako
fakulta) snažili o rodovú korektnosť. Zdôrazňuje, že vnútorné predpisy podpisuje ona ako
„dekanka“ a niet dôvodu, aby to bolo uvedené inak. Dr. Miťková hovorí, že nenavrhuje, aby
bol používaný mužský rod (dekan), ale oba rody. Dekanka pripomína, že sú predpisy, ktoré sú
viazané na osobu. Doc. Findor navrhuje, aby sa do budúcnosti zohľadnil návrh Dr. Miťkovej.
Sme zároveň jedna z prvých fakúlt, ktorá používa rodovo korektný jazyk. Dekanka dodáva, že
ak v budúcnosti bude dekanom muž, bude sa to meniť, keďže ide zväčša o dokumenty, ktoré
sa aktualizujú každoročne. Konštatuje tiež, že pripomienka Dr. Miťkovej sa netýkala
Dodatku, ale dokumentov FSEV. Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára
hlasovanie. Dodatok č. 8 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok
FSEV UK bol schválený plným počtom prítomných hlasov t.j. 11.
Uznesenie 14/2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil Dodatok č. 8 k vnútornému predpisu
FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK plným počtom prítomných hlasov t.j.
11.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Ad 5) Dekanka predstavuje návrh na zmenu organizačnej štruktúry – dokument Počet a
štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ učitelia a výskumní zamestnanci).
Ústav sociálnej antropológie požiadal o navýšenie počtu miest pre výskumných pracovníkov
kvôli participácii v medzinárodnom projekt; druhé navýšenie sa týka Ústavu aplikovanej
psychológie. Okrem toho sa vytvárajú pracovné miesta pedagogických a výskumných
zamestnancov na Ústave mediamatiky. K návrhu nie sú pripomienky.
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára hlasovanie. Návrhu na zmenu organizačnej
štruktúry – dokument Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ
učitelia a výskumní zamestnanci) je schválený plným počtom prítomných hlasov.
Uznesenie 15/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrhu na zmenu organizačnej
štruktúry – dokument Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ
učitelia a výskumní zamestnanci) plným počtom prítomných hlasov t.j. 11.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Ad 6) Na žiadosť rektorátu predkladá dekanka na prerokovanie a schválenie Prílohu č. 13 l
výške školného a poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2019/2020 za FSEV
UK. Dekanka hovorí, že sa poplatky oproti predchádzajúcemu roku nemenili.
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Predseda AS FSEV otvára diskusiu. Nie sú pripomienky. AS FSEV hlasuje o návrhu.
Uznesenie 16/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil výšku školného a poplatkov
spojených so štúdiom pre akademický rok 2019/2020 za FSEV UK plným počtom
prítomných hlasov t.j. 11.
Hlasy za: 11
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Ad 7) AS FSEV UK prerokováva vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl za
FSEV UK. Navrhnutý je termín na predkladanie návrhov, 5.11. 2018, voľby by boli 13. 11.
2018. Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel informuje, ze aktuálne má volebná komisia
len dve členky, lebo Mgr. Tomáš Malec sa ku dňu volieb vzdal členstva vo volebnej komisii
kvôli voľbám do ŠRVŠ. Do volebnej komisie sa preto prihlásil Doc. Andrej Findor. Volebná
komisia tak pozostáva z Lucie Gallovej (predsedníčka), Bc. Miroslavy Rosákovej a Doc.
Andreja Findora. Zo zasadnutia AS FSEV UK odchádza z pracovných dôvodov Dr. Tomáš
Profant.
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára hlasovanie o návrhu na vyhlásenie volieb
do Študentskej rady vysokých škôl za FSEV UK.
Uznesenie17/2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrhu na vyhlásenie volieb do
Študentskej rady vysokých škôl za FSEV UK plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Ad 8) AS FSV UK prerokováva návrh na vyhlásenie volieb do Akademického senátu FSEV
UK. Členovia senátu sa dohodli na termíne volieb 27. 11. 2018., do 20. 11. 2018 musia byť
zverejnené mená kandidátov. Návrhy sa budú podávať do 19.11. 2018.
Predseda AS FSEV UK otvára hlasovanie o návrhu na vyhlásenie volieb do Akademického
senátu FSEV UK. AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na vyhlásenie volieb do
Akademického senátu FSEV UK.
Uznesenie 18/2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na vyhlásenie volieb do
Akademického senátu FSEV UK plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
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Ad 9) Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. predkladá na prerokovanie Správu o
činnosti Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave za obdobie 1. 9. 2014 – 30. 11. 2018.
K správe nie sú pripomienky.
Dr. Mentel otvára hlasovanie o Správe o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave za obdobie 1. 9. 2014 – 30. 11.
2018. Prebieha hlasovanie. Správa je schválená plným počtom prítomných hlasov t.j. 9 (zo
zasadnutia medzičasom odišla Lucia Gallová).
Uznesenie 19/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o činnosti Akademického
senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave za
obdobie 1. 9. 2014 – 30. 11. 2018 plným počtom prítomných hlasov t.j. 9.
Hlasy za: 9
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Ad 10) Dekanka predkladá informácie z vedenia fakulty. Hovorí, že bola prerokovaná
metodika k zníženiu školného a prediskutovali sa udelené motivačné štipendiá. Keďže piatim
zástupcom VR FSEV UK končí mandát, riaditelia majú navrhnúť ich nástupcov. 22.11. 2018
bude deň otvorených dverí, bude v aule, keďže podobne ako minulý rok očakávame väčší
počet záujemcov. Pripravuje sa FSEV fest, termín ešte nie je stanovený. Tajomníčka fakulty
Ing. Čirková informovala o čerpaní dovoleniek, apeluje na podávanie cestovných príkazov
včas. V dňoch 31. 10. a 2. 11. 2018 je pracovníkom fakulty udelené pracovné voľno
s náhradou mzdy. Otázky nie sú.
Ad 11 ) Doc. Findor má otázku týkajúcu sa komunikácie so študentmi prostredníctvom
emailu. Dr. Mentel sa pýta prodekanky Jankovej na motivačné štipendiá, či zoznam
študentov, ktorým majú byť udelené, neobsahuje aj študentov opakujúcich nejaký predmet.
Dr. Janková odpovedá, že po upozornení už opakujúcich študentov vylúčila. Dr. Mentel sa
tiež pýta, či rektorát vypracoval smernice k GDPR. Ing. Čirková odpovedá, že sa na tom
pracuje, zatiaľ nemáme k dispozícii žiaden ďalší dokument.
Ad 12) Nie sú otázky ani komentáre.
Ad 13) Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. ukončuje zasadnutie AS FSEV
UK.
Predseda AS FSEV UK: Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Tajomníčka AS FSEV UK: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
Overovatelia: Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
Lucia Gallová
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Uznesenie 15/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrhu na zmenu organizačnej
štruktúry – dokument Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ
učitelia a výskumní zamestnanci) plným počtom prítomných hlasov t.j. 11.
Uznesenie 15/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrhu na zmenu organizačnej
štruktúry – dokument Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK k 1.11.2018 (VŠ
učitelia a výskumní zamestnanci) plným počtom prítomných hlasov t.j. 11.
Uznesenie 16/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil výšku školného a poplatkov
spojených so štúdiom pre akademický rok 2019/2020 za FSEV UK plným počtom
prítomných hlasov t.j. 11.
Uznesenie17/2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrhu na vyhlásenie volieb do
Študentskej rady vysokých škôl za FSEV UK plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Uznesenie 18/2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na vyhlásenie volieb do
Akademického senátu FSEV UK plným počtom prítomných hlasov t.j. 10.
Uznesenie 19/ 2018: AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o činnosti Akademického
senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave za
obdobie 1. 9. 2014 – 30. 11. 2018 plným počtom prítomných hlasov t.j. 9.

T el.: ++4 2 1 -2 -2 0 6 6 9 8 0 0 ; ht tp :// www. f s e s. u n ib a. s k

