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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 
dňa 11. 6. 2019 

  
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľky/a a overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie personálnych návrhov na členku a člena VR FSEV UK 
5. Prerokovanie a schválenie personálneho návrhu na prodekanku FSEV UK 
6. Prerokovanie a schválenie podmienok prijímacieho konania na FSEV UK na 

akademický rok 2020/2021 
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2019 aj so 

zostatkami (vypracované podľa metodického usmernenia RUK). 
8. Informácie z vedenia fakulty 
9. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 
Ad 1)  
Predseda AS FSEV UK Andrej Mentel otvára zasadnutie AS a víta novú členku AS FSEV 
UK z ústavu psychológie - Mgr. Bronislavu Strnádelovú, PhD. 
 
Ad 2)  
Dr. Mentel predstavuje jednotlivé body programu zasadania a následne prebieha 
hlasovanie o predloženej podobe programu. Program je schválený plným počtom 
prítomných hlasov (11). Z pracovných dôvodov nie je prítomný tajomník AS FSEV UK, 
Bc. Rastislav Križan.  
 
Ad 3)   
Za zapisovateľku je navrhnutá Mgr. Michaela Dénešová, za overovateľa/ku zápisnice 
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. a Ing. Miroslava Jánošová, PhD.. Zapisovateľka je schválená 
počtom hlasov 10 za, 0 proti a 1 osoba sa zdržala. Overovateľka a overovateľ sú 
schválení 9 hlasmi za, 0 proti a dve osoby sa zdržali.  
 
 
Ad 4)  
Dekanka doc. Lucia Mokrá predstavuje personálne návrhy na členku a člena VR FSEV 
UK, konkrétne Doc. PhDr. Oľgu Gyárfášovú, PhD. ako internú členku a Doc. Alexandra 
Dulebu, CSc. ako externého člena VR FSEV UK.  Navrhovaná a navrhovaný s nomináciami 
súhlasili. Prebehlo tajné hlasovanie o predložených návrhoch: 
 
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. ako interná členka VR FSEV UK: 
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Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Neplatné hlasy: 0  
 
Doc. Alexander Duleba, CSc. ako externý člen VR FSEV UK: 
Hlasy za: 10 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Neplatné hlasy: 0  
 
Uznesenie 12/2019: AS FSEV UK schválil návrh dekanky  na  vymenovanie  Doc. PhDr. 
Oľgy Gyárfášovej, PhD. ako internej členky s účinnosťou od 8. 9. 2019 (11 hlasov za, 0 
proti, 0 sa zdržalo, 0 neplatných) a Doc. Alexandra Dulebu, CSc. ako externého člena VR 
FSEV UK, s účinnosťou od 9. 9. 2019 (10 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal/a, 0 neplatných).  
 
 
Ad 5)  
Dekanka predstavuje personálny návrh JUDr. Alexandry Strážnickej, PhD., LL.M., na 
prodekanku FSEV UK pre oblasť zahraničných vzťahov a rozvoja. Dekanka vyzdvihuje 
schopnosť navrhovanej kandidátky zvládať pridelenú agendu. Navrhovaná kandidátka 
vyjadrila súhlas s týmto návrhom.  Prebieha tajné hlasovanie o návrhu, ktorého výsledky 
sú nasledovné:  
 
Hlasy za: 11 
Zdržali sa: 0 
Hlasy proti: 0 
Neplatné hlasy: 0  
 
Uznesenie 13/ 2019: Prodekankou AS FSEV UK pre oblasť zahraničných vzťahov 
a rozvoja sa na základe voľby AS FSEV UK stala JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. 
(11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal, 0 neplatných). 
 
Ad 6) Dekanka predstavuje návrh na podmienky prijímacieho konania na rok 
2020/2021 na FSEV UK. Obsahuje predovšetkým dve zmeny oproti predchádzajúcemu 
roku. Nebude ďalej dochádza k prepočítavaniu kvartilov z externej časti maturity, čo sa 
doteraz robilo. Z predchádzajúcich skúseností sa ukázalo, že to nemá zmysel 
a predstavuje stratu času a plytvanie personálnymi kapacitami. Druhou zmenou je 
rodovo korektný jazyk dokumentu.   
 
K návrhu nevzniesli pripomienky ani komisie, ani po otvorení pléna predsedom nedošlo 
k žiadnym otázkam. Preto sa plynule prešlo k hlasovaniu:  
 
Hlasy za: 11 
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Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie14/2019: Akademický senát FSEV UK schválil predložený návrh podmienok 
na prijímacie konanie na FSEV UK  pre akademický rok 2020/2021 s počtom hlasov 11 
za, 0 proti a 0 osôb sa zdržalo. 
 
Ad 7) Dekanka predstavuje návrh budúcich prepočtov nákladov a výnosov na rok 2019 
aj so zostatkami, ktorý sa predkladá na základe metodického usmernenia rektorátu UK 
BA. Pani tajomníčka FSEV UK Ing. Alena Čirková prezentuje vyrovnaný rozpočet, mierne 
nárasty sú dôsledkom valorizácie, ktorá sa ukázala v mzdových a štipendijných 
nákladoch. Zvyšné položky zodpovedajú približne úrovni nákladov z roku 2018. 
 
K návrhu nevzniesli pripomienky ani komisie, ani po otvorení pléna nepadli žiadne 
otázky ani pripomienky. Prešlo sa k hlasovaniu o predloženom dokumente: 
 
Hlasy za: 11 
Hlasy proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie15/2019: AS FSEV UK schválil návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 
2019 aj so zostatkami, ktorý bol vypracovaný na základe metodického usmernenia RUK, 
s počtom hlasov 11 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
Ad 8) Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky zo 14. mája 2019. 
V rámci štúdia boli prerokované podmienky prijímacieho konania, ktoré boli predložené 
na AS FSEV UK. Došlo k prerokovaniu pripravovaného Študijného poriadku UK, na 
ktorého schválenie stále čakáme. Na pôde UK sú dva názory, jeden zastáva detailnú 
podobu univerzitného Študijného poriadku, druhý viac všeobecný, pričom 
zodpovednosť jeho dôslednej úpravy bude na úrovni fakúlt. Vedenie FSEV UK dalo 
prednosť širšiemu a detailnejšiemu poriadku priamo na univerzitnej úrovni.  
Doktorandské prijímacie skúšky prebehli a ich výsledky budú súčasťou zasadnutia 
prijímacej komisie 20. júna. Prodekan Podoba informoval o potrebe priebežného 
čerpania grantov vo všeobecnosti a upozornil riaditeľov a riaditeľky ústavov na 
dohliadnutie na čerpanie Grantov mladých. Prebehla diskusia o Rade kvality FSEV UK – 
každý ústav by mal navrhnúť jedného člena/ členku a každý stupeň štúdia (Bc., Mgr., 
PhD.) bude mať jedného zástupcu/kyňu z radov študentiek a študentov. Dekanát 
očakáva návrhy do 20. júna 2019 a následne by bola Rada kvality FSEV UK vymenovaná.  
Fakulta dostala pri príležitosti stého výročia UK 8 pamätných medailí, ktoré budú 
udeľované počas slávnostného otvorenia nasledujúceho akademického roka 2019/2020. 
Fakulta ešte dostala možnosť udeliť jednu pamätnú medailu v rámci slávnostného 
zasadnutia UK (27.06.2019), ktorú sa Fakulta rozhodla udeliť prof. Kabátovi ako prvému 
dekanovi FSEV UK, ktorý sa podieľal na vzniku FSEV UK. 
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Ad 9) AS FSEV UK plynule prešiel prostredníctvom otázky Matúša Slobodu k bodu 
otázok na dekanku, prodekanky/kanov a tajomníčku Fakulty.  Matúš Sloboda položil 
otázku ohľadne študijného poriadku, konkrétne či prijatie podrobnejšieho Študijného 
poriadku znamená menšiu možnosť slobody pri jeho úprave pre potreby Fakulty.  
Odpovedá prodekanka Kristína Janková, podľa ktorej ide predovšetkým o to, aby sme 
my na Fakulte nemuseli venovať toľko času a energie zosúladeniu vlastného študijného 
programu s legislatívou.  Rektorát UK na to má právne oddelenie, ktoré by malo nastaviť 
Študijný poriadok tak, aby bol v súlade so zákonmi. Dekanka dodáva, že v navrhovanom 
Študijnom poriadku už sú aj zapracované pripomienky z FSEV UK. Ak by existoval 
jednoduchší univerzitný a detailnejši fakultný, tak by prakticky kopíroval ten 
univerzitný, no primárna zodpovednosť jeho výkladu by bola na Fakulte. 
 
Matúš Sloboda dodáva otázku ohľadne toho, aká je situácia, resp. názory na tieto dve 
podoby Študijného poriadku v rámci Univerzity? Dekanka odpovedá, že počet fakúlt UK, 
ktoré chcú širší a užší závisí od toho, o ktorom konkrétnom návrhu je reč.  Kvôli tomu 
má prorektorka pre štúdium iné výsledky a informácie z fakúlt ako prorektor pre vedu. 
Nie je predpoklad, že by sa Študijný poriadok schválil do začiatku najbližšieho 
akademického roka. 
 
Ďalšie otázky nepadli. 
 
 
Ad 10) V bode Rôzne predseda AS FSEV UK Andrej Mentel informuje o blížiacich sa 
voľbách do rôznych častí akademickej samosprávy (ŠRVŠ, AS FSEV UK, AS UK). 
Reflektuje v takom prípade potrebu pozmenenia a predovšetkým doplnenia volebnej 
komisie. Dekanka navrhuje navýšenie počtu členov/členiek volebnej komisie. Do 
volebnej komisie sa tak pridala Nikola Vorelová. Okrem toho sa novozvolená členka AS 
FSEV UK Bronislava Strnádelová pridala do pedagogicko-vedeckej komisie a Gabriel 
Weibl sa pridal do rozpočtovej komisie aj do právnej komisie.  
 
Druhý bod v bode rôzne: Doc. Malčík z Technickej univerzity v Ostrave – Vysokej školy 
banskej sa obrátil na A. Mentela s tým, či si nechceme na nádvorí fakulty inštalovať 
snímač perfect-Air, teda detektor koncentrácie prachových častíc vo vzduchu. Ten by bol 
napojený do siete, ktorá monitoruje znečistenie prachovými časticami. Dekanka hovorí, 
že s týmto musí súhlasiť Rektorát UK a treba podať žiadosť, ktorá bude adresovaná na 
Dekanát FSEV UK. Dekanka sa k tomu vyjadrí a postúpi to na Rektorát UK. Nakoľko je 
pôda Fakulty majetkom Univerzity a Fakulta ho len spravuje, je nutný súhlas Rektorátu 
UK.  Dr. Mentel navrhne docentovi Malčíkovi, aby takúto žiadosť podal.  
 
Žiadne ďalšie body neboli.  
 
Ad 11) 
Predseda AS FSEV UK Andrej Mentel uzatvára zasadnutie AS FSEV UK a ďakuje 
zúčastneným.  
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Uznesenia: 
 
Uznesenie 12/2019: AS FSEV UK schválil návrh dekanky  na  vymenovanie  Doc. PhDr. 
Oľgy Gyárfášovej, PhD. ako internej členky s účinnosťou od 8. 9. 2019 (11 hlasov za, 0 
proti, 0 sa zdržalo, 0 neplatných) a Doc. Alexandra Dulebu, CSc. ako externého člena VR 
FSEV UK, s účinnosťou od 9. 9. 2019 (10 hlasov za, 0 proti, 1 sa zdržal/a, 0 neplatných).  
 
Uznesenie 13/ 2019: Prodekankou AS FSEV UK pre oblasť zahraničných vzťahov 
a rozvoja sa na základe voľby AS FSEV UK stala JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. 
(11 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržal, 0 neplatných). 
 
Uznesenie14/2019: Akademický senát FSEV UK schválil predložený návrh podmienok 
na prijímacie konanie na FSEV UK  pre akademický rok 2020/2021 s počtom hlasov 11 
za, 0 proti a 0 osôb sa zdržalo. 
 
Uznesenie15/2019: AS FSEV UK schválil návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 
2019 aj so zostatkami, ktorý bol vypracovaný na základe metodického usmernenia RUK, 
s počtom hlasov 11 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
 
 
 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Michaela Dénešová 
 
 
Overovateľ/ka: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  

  
   
   Ing. Miroslava Jánošová, PhD. 

    
 
 


