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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu  
dňa 10. 12. 2019 

 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Prihlasovanie sa nových členiek AS FSEV UK do príslušných komisií 
5. Voľba predsedu/predsedníčky Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK 
6. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest ostatných 

zamestnancov FSEV UK k 1.1.2020 
7. Informácie z vedenia fakulty 
8. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
Ad 1)  
Predseda AS FSEV UK, Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie AS a víta všetkých 
zúčastnených členov a členky s dôrazom na nové členky AS FSEV UK – Mgr. Bibianu 
Bajzovú a Mgr. Martinu Baránkovú, PhD., ako aj nového člena AS UK – Mgr. Donalda 
Wertlena. Z pracovných dôvodov sa ospravedlnila Mgr. Nikoleta Kuglerová. Zároveň 
o svojej neprítomnosti vopred informovala aj pani dekanka, ktorú zastupuje pani 
tajomníčka a prodekani FSEV. 
 
Ad 2) 
Dr. Mentel predstavuje program. Prebieha hlasovanie o programe, ktorý je následne 
schválený plným počtom prítomných hlasov (11). 
 
Ad3)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, overením zápisnice Mgr. Matúš 
Sloboda PhD. a Mgr. Daniela Jerotijević, PhD. Schválení sú počtom hlasom 9 za, proti 0 a 
zdržali sa 2. 
 
Ad4) 
Nové členky AS FSEV UK sa prihlasujú do nasledovných komisií:  
Mgr. Bibiana Bajzová: Právna komisia 
Mgr. Martina Baránková, PhD: Pedagogická a vedecká komisia  
Súčasný člen AS FSEV UK, Gabriel Weibl, PhD. sa tiež pridáva do pedagogickej a vedeckej 
komisie. 
 
Ad5) 
Prebieha voľba predsedu/predsedníčky Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK. O 
funkciu predsedu sa uchádza Gabriel Weibl, PhD.; následne prebieha hlasovanie. Dr. 
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Weibl je zvolený za predsedu pedagogicko-vedeckej komisie AS FSEV UK na zvyšok 
volebného obdobia 2018–2022. 
 
Hlasy za:  11 
Zdržali sa:  0 
Hlasy proti: 0  
Neplatné hlasy: 0  
 
Uznesenie 30/2019: Predsedom Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK na 
obdobie 2018 – 2022 sa stal Gabriel Weibl, PhD. Zvolený je plným počtom prítomných 
hlasov. 
 
Ad6) 
Tajomníčka fakulty Ing. Čirková predstavuje zmeny počtu a štruktúry pracovných miest. 
Týkajú sa najmä pracovnej pozície vrátnik-školník a náročnosti ich hodinového fondu. 
Preto by sa z fondu údržbára presunula časť fondu do toho pre vrátnikov. Zároveň by tým 
nedošlo by k vzniku nového pracovného miesta. Ďalšia zmena sa týka pracovnej pozície 
technika, ktorá úzko súvisí s presunom činností z rektorátu na fakulty (verejné 
obstarávanie). Okrem toho chýba osoba na GDPR a správu majetku, ktoré by oboje spadli 
pod tento úväzok. Presunul by sa teda fond 0,75% úväzku, čím by došlo k navýšeniu z 0,25 
úväzku na celý. 
  
Dr. Mentel sa pýta doplňujúce otázky ohľadne kompetencií tejto funkcie, ktoré pani 
tajomníčka obhajuje najmä zvýšeným administratívnym zaťažením (definovanie každej 
jednej položky a samotný nediskriminačný proces) a celkovým nárastom agendy.  
Nasleduje diskusia ohľadne zabezpečovania potrieb pre jednotlivé ústavy.  Ako jediná 
fakulta si môžeme dávať požiadavky týkajúce sa projektov osobitne a nie raz štvrťročne, 
ako je to pre štandardné obstarávanie. Úlohou technika tak bude aj dodefinovať jednotlivé 
položky a pridať nediskriminačný opis daných predmetov, ktorý sa ďalej posúva na 
Rektorát UK.  Zadávanie do EKS má stále v právomoci jedine Rektorát, pričom súčasťou 
práce technika bude pripravovať detailné podklady pre zadanie do EKS. V budúcom roku 
budú ďalšie diskusie na úrovni tajomníkov ohľadne rámcových zmlúv. Zmeny 
v procesoch verejného obstarávania sa týkajú okrem iného kancelárskeho vybavenia aj 
výpočtovej techniky. 
 
Hlasy za: 11 
Zdržali sa: 0 
Hlasy proti: 0 
 
Uznesenie 31/2019: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru pracovných 
miest ostatných zamestnancov FSEV UK k 1.1.2020 podľa predloženého návrhu plným 
počtom prítomných hlasov. 
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Ad7) 
Prodekan doc. Podoba prednáša informácie z vedenia fakulty, kde informoval 
o problematike zabezpečenie agendy PR, ktoré začala Mgr. Mášiková a na starosti si to 
zobrala Dr. Strážnická. Celkovo sa riešila nová PR kampaň pre jednotlivé bakalárske 
programy. Problémom je aj dlhodobá PN Dr. Broniša. Do 20.12. je potrebné dodať 
požiadavky na rozvrh na letný semester prodekanke Dr. Jankovej. Ďalej prodekan 
informuje o zasadnutí Vedeckej rady, ktoré sa uskutoční 17.12.2019.  
 
 
Ad8) 
Dr. Sloboda sa informuje ohľadne evaluačných ankiet za kurzy. Prodekani odpovedajú, že 
je to aktuálne hlavná téma aj Rady kvality. Prodekanka Janková spomína, že za minulý rok 
došlo iba približne 8 až 10 odpovedí. Tento rok sa uvažuje o zmene tohto formulára, jeho 
formy, obsahu a hlavne distribúcie. Na starosť si to zobrala Mgr. Michaela Dénešová. Rieši 
sa celková problematika šírenia dotazníku, ako aj a vyhodnocovanie jednotlivých kurzov, 
respektíve celkov našej fakulty. Diskusia sa ďalej uberá smerom či tieto dotazníky zmeniť 
na povinné, kde odznievajú argumenty za obe strany. Celkovým výsledkom je, že sa každý 
posnaží urobiť maximum pre to, aby študenti tieto dotazníky vyplnili a bude sa riešiť 
dlhodobá stratégia. V tomto bode nezazneli žiadne ďalšie pripomienky.   
 
 
Ad9) 
Predseda Dr. Mentel otvára bod rôzne, kde prízvukuje podmienku účasti dvoch 
študentských zástupcov AS FSEV UK na Vedeckej Rade, ktorá sa uskutoční 17.12. 2019. K 
účasti na zasadaní Vedeckej rady FSEV UK sa zaviazali Mgr. Nikoleta Kuglerová a Bc. 
Rastislav Križan. Mgr. Donald Wertlen z AS UK informuje o zasadnutí Akademického 
senátu UK a o zastúpení FSEV na ňom. Zároveň prednáša dva body súvisiace s úvodným 
zasadnutím, kde prízvukuje nutnosť prepojiť a zefektívniť komunikáciu AS UK s AS FSEV 
UK, keďže nemáme nikoho, kto by bol zároveň v oboch senátoch. Druhý bod je, že by 
študentská časť AS FSEV UK mala nominovať študenta/študentku na svoje zastúpenie 
v komisii AS UK týkajucej sa internátov a ubytovania. Študentská časť AS FSEV UK 
prisľúbila, že dodá návrhy vhodných študentov/študentiek Mgr. Wertlenovi.  
 
Ad10)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel uzatvára zasadnutie AS FSEV UK a ďakuje 
zúčastneným. 
 

 
Uznesenia: 
 
Uznesenie 30/2019: Predsedom Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK na 
obdobie 2018 – 2022 sa stal Gabriel Weibl PhD. Zvolený je plným počtom prítomných 
hlasov. 
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Uznesenie 31/2019: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru pracovných 
miest ostatných zamestnancov FSEV UK k 1.1.2020 podľa predloženého návrhu plným 
počtom prítomných hlasov. 
 
 

 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD  
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovateľ/ka:  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. 


