UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
dňa 15. 10. 2019
Pôvodný program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK
2020/2021
5. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest na FSEV UK
6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku FSEV UK
7. Prerokovanie a schválenie personálneho návrhu do Disciplinárnej komisie
8. Informácie z vedenia fakulty
9. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver
Na návrh predsedu AS FSEV UK bol do programu doplnený bod č. 8 – Vyhlásenie
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSEV UK.

Doplnený program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK
2020/2021
5. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest na FSEV UK
6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku FSEV UK
7. Prerokovanie a schválenie personálneho návrhu do Disciplinárnej komisie
8. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej (1 mandát) aj študentskej (1
mandát) časti AS FSEV UK
9. Informácie z vedenia fakulty
10. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
11. Rôzne
12. Záver
Akademický senát hlasovaním súhlasil s doplneným programom.

Ad 1)
Predseda AS FSEV UK, Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie AS a víta všetkých
zúčastnených. Zároveň podáva návrh na doplnenie bodu programu ohľadne doplňujúcich
volieb do senátu. Prof. PhDr. Jana Plichtová PhD. sa vzdala členstva a Mgr. Michaela
Dénešová prerušila štúdium a tým senátu vzniká povinnosť obsadiť ich miesta novými
členmi/členkami.
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Ad 2)
Dr. Mentel predstavuje program s doplneným bodom č. 8 o vyhlásení doplňujúcich volieb
do AS FSEV UK. Prebieha hlasovanie o programe, ktorý je následne schválený plným
počtom prítomných hlasov (10).

Ad3)
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, za overovateľov zápisnice boli
zvolení Dr. Danijela Jerotijević a Dr. Matúš Sloboda počtom hlasov 8, zdržali sa 2, nikto
nehlasoval proti.

Ad4)
Dekanka doc. Lucia Mokrá predstavuje školné a poplatky spojené so štúdiom na FSEV UK
pre rok 2020/2021. Väčšina poplatkov ostáva rovnaká ako po predošlé roky. Hlavná
zmena sa týka programov vyučovaných v anglickom jazyku, a to konkrétne programu
Sociálna a pracovná psychológia v treťom stupni štúdia. Dekanka zdôrazňuje členom
a členkám senátu, že pri nastavovaní súm sa brali do úvahy zákonne požiadavky. Žiadna
z relevantných komisií nepredložila doplňujúce návrhy ani pripomienky. Prebieha
hlasovanie s nasledujúcimi výsledkami:
Hlasy za: 10
Zdržali sa: 0
Hlasy proti: 0

Uznesenie 17/2019: AS FSEV UK prerokoval a schválil školné a poplatky spojené so
štúdiom na FSEV UK pre akademický rok 2020/2021 plným počtom prítomných hlasov.
Ad5)
Dekanka doc. Lucia Mokrá predstavuje dôvody na zmenu počtu a štruktúry pracovných
miest. Štrukturálna zmena pre podporu APVV projektu, kde sa počíta
s výskumníkom/výskumníčkou s II. stupňom VŠ vzdelania. Zároveň je však záujmom
pracoviska mať výskumníka/výskumníčku s III. stupňom VŠ vzdelania. Okrem toho FSEV
UK potrebuje vytvoriť nové miesto pre projektového manažéra/ku, nakoľko súčasná
projektová manažérka je dlhodobo práceneschopná. So súčasným množstvom
rozbehnutých projektov zo strany FSEV a ich očakávaným nárastom vďaka viacerým
výzvam je nutné mať špeciálne dedikovanú osobu, ktorá by za ne bola zodpovedná
a dohliadala na ich implementáciu. Po predstavení odôvodnenia sa otvoril priestor na
pripomienky, v ktorom členovia a členky senátu chvália podporu projektov zo strany
dekanátu fakulty. Žiadne doplňujúce pripomienky nepadli. Prebieha hlasovanie
s nasledujúcimi výsledkami:
Hlasy za: 10
Zdržali sa: 0
Hlasy proti: 0
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Uznesenie 18/2019: AS FSEV UK schválil počet a štruktúru pracovných miest VŠ
učiteľov a výskumných zamestnancov FSEV UK k 15.10.2019 plným počtom prítomných
hlasov.

Uznesenie 19/2019: AS FSEV UK schválil počet a štruktúru pracovných miest ostatných
zamestnancov FSEV UK k 15.10.2019plným počtom prítomných hlasov.

Ad6)
Dekanka doc. Lucia Mokrá predstavuje dodatok k organizačnému poriadku. UK sa snaží
optimalizovať riadenie na univerzite, aby sa jednotlivé časti zameriavali na svoje
konkrétne činnosti a podľa toho sa vyčíslovali aj náklady, aby na Dekanáte nebolo
pracovisko, ktoré zabezpečuje výskumné činnosti, lebo celý dekanát je v rámci projektu
chápaný ako podporná činnosť. FSEV UK s ohľadom na finančné zabezpečenie činnosti
pracoviska zo zdrojov RUK a UNESCO Katedry pre výchovu k ľudským právam, ako aj
osobitnými zdrojmi z projektov, navrhuje zriadiť Výskumné centrum pre ľudské práva
ako výskumné pracovisko. Dekanka zároveň žiada AS FSEV UK o mandát na vytvorenie
plného znenia Organizačného poriadku, ktoré bude reflektovať aktuálny stav pracovísk
na fakulte. Relevantné komisie nedoručili žiadne pripomienky a plénum nemá
doplňujúce otázky. Následne prebieha hlasovanie s nasledujúcimi výsledkami:
Hlasy za: 10
Zdržali sa: 0
Hlasy proti: 0

Uznesenie 20/2019: AS FSEV UK schvaľuje dodatok č. 9 k vnútornému predpisu č.
2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK s účinnosťou od 15.10.2019. AS FSEV UK zároveň
poveruje dekanku FSEV UK vypracovaním úplného znenia vnútorného predpisu
Organizačný poriadok FSEV UK, a to plným počtom prítomných hlasov.
Ad7)
Dekanka doc. Lucia Mokrá predstavuje činnosť Disciplinárnej komisie, v ktorej je
potrebné obsadiť dve miesta študentmi/študentkami. Ide o zachovanie rovnomernej
reprezentácie študentov/študentiek a pedagogických pracovníkov/pracovníčok.
Kandidátom a kandidátkou sú Mgr. Donald Wertlen (Európske štúdiá) a Mgr. Sandra OrtMertlová (Sociálna antropológia). Predseda senátu, Dr. Mentel doplňuje, že nakoľko sú
v prvom ročníku doktorandského štúdia, tak budú schopní vykonať celý svoj mandát.
Obaja sú predstavení ako príkladní študenti s dobrým morálnym štandardom. Následne
prebieha tajné hlasovanie s nasledujúcimi výsledkami:
Mgr. Donald Wertlen
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatné hlasy: 0
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Mgr. Sandra Ort-Mertlová
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0
Neplatné hlasy: 0

Uznesenie 21/2019: AS FSEV UK schválil personálne návrhy na doplnenie Disciplinárnej
komisie FSEV UK. Novým členom a členkou sa stávajú Mgr. Donald Wertlen a Mgr. Sandra
Ort-Mertlová, obaja plným počtom hlasov.

Ad8)
Predseda senátu, Dr. Mentel približuje potrebu vyhlásenia nových volieb do AS FSEV UK.
Nakoľko sa členstva vzdala Prof. Plichtová a Mgr. Dénešova prerušila doktorandské
štúdium, je potrebné obsadiť jeden mandát v zamestnaneckej časti a jeden mandát
v študentskej časti senátu. Prebieha diskusia ohľadne časového horizontu volieb. Dr.
Mentel zároveň informuje o záväzných lehotách týkajúcich sa volieb do senátu. Prichádza
návrh z plnéna, kde sa členovia a členky senátu zhodli, že návrh kandidátov bude do
5.11.2019, a to do 12:00 (na poludnie). Samotné voľby sa budú konať v stredu
13.11.2019. Prebieha hlasovanie s nasledujúcimi výsledkami:
Hlasy za: 10
Hlasy proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie 22/2019: AS FSEV UK plným počtom prítomných hlasov schválil vyhlásenie
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej (1 mandát) aj študentskej (1 mandát) časti AS
FSEV UK. Voľby sa uskutočnia dňa 13.11.2019 a návrhy na kandidátov je nutné doručiť
do 5.11.2019.

Ad9)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky zo dňa 9.9.2019, kde
spomína, že veľa vecí už bolo odvtedy vybavených, keďže sa týkali druhého kola
prijímacieho konania a začiatku akademického roka. Zároveň informuje, že Rada kvality
už mala prvé zasadnutie o svojich vnútorných predpisoch, ako aj o príprave vlastných
materiálov na zlepšovanie kvality štúdia. Rovnako informuje o tom, že ročenka už je
prístupná aj v anglickom jazyku a na webovej stránke fakulty a sa v tomto rozmere ešte
pracuje. Po predošlom úspechu sa znova zapájame aj do programu Mini-Erasmus,
ktor ého prínosom je, že časť žiakov, ktorí nás takto navštívili, je teraz medzi našimi
študentmi. Okrem toho sa pri príležitosti stého výročia UK udeľovali medaily za rozvoj
a prínos – za našu fakultu ich bolo udelených sedem. Dekanka informuje, že najbližšie
kolégium bude 22.10.2019. Od členov a členiek senátu nepadli žiadne doplňujúce otázky.
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Ad10)
V tomto bode nepadli žiadne otázky na dekanku, prodekanov, ani na tajomníčku fakulty.
Plynule sa prechádza k bodu rôzne.

Ad11)
V bode rôzne Dr. Sloboda načrtol problém s hlasovaním vo voľbách do AS FSEV UK
v prípade, že sú napríklad členovia akademickej obce odcestovaní, alebo prednášajú na
iných miestach na SR. Dr. Capková sa rovnako zaujíma o prípadnú možnosť internetovej
formy hlasovania. Dekanka berie pripomienky na vedomie a prízvukuje, že problém nie
je ani tak technický, ako skôr zákonný. Diskusia sa následne upriamuje na nadchádzajúce
voľby a možnosť voliť v Martine, kde sa nachádza Ústav mediamatiky a kde prebieha aj
výučba v tomto odbore. Tu dekanka informuje, že nakoľko je to pôda univerzity, tak sa
voľby do AS FSEV UK môžu simultánne konať aj tam, pokiaľ to volebná komisia AS FSEV
UK bude vedieť zabezpečiť. Žiadne ďalšie pripomienky ani otázky už nepadli.
Ad12)
Predseda AS FSEV UK Andrej Mentel uzatvára zasadnutie AS FSEV UK a ďakuje
zúčastneným.
Uznesenia:

Uznesenie 17/2019: AS FSEV UK prerokoval a schválil školné a poplatky spojené so
štúdiom na FSEV UK pre akademický rok 2020/2021 plným počtom prítomných hlasov.
Uznesenie 18/2019: AS FSEV UK schválil počet a štruktúru pracovných miest VŠ
učiteľov a výskumných zamestnancov FSEV UK k 15.10.2019 plným počtom prítomných
hlasov.
Uznesenie 19/2019: AS FSEV UK schválil počet a štruktúru pracovných miest ostatných
zamestnancov FSEV UK k 15.10.2019plným počtom prítomných hlasov.

Uznesenie 20/2019: AS FSEV UK schvaľuje dodatok č. 9 k vnútornému predpisu č.
2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK s účinnosťou od 15.10.2019. AS FSEV UK zároveň
poveruje dekanku FSEV UK vypracovaním úplného znenia vnútorného predpisu
Organizačný poriadok FSEV UK, a to plným počtom prítomných hlasov.
Uznesenie 21/2019: AS FSEV UK schválil personálne návrhy na doplnenie Disciplinárnej
komisie FSEV UK. Novým členom a členkou sa stávajú Mgr. Donald Wertlen a Mgr. Sandra
Ort-Mertlová, obaja plným počtom hlasov.

Uznesenie 22/2019: AS FSEV UK plným počtom prítomných hlasov schválil vyhlásenie
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej (1 mandát) aj študentskej (1 mandát) časti AS
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FSEV UK. Voľby sa uskutočnia dňa 13.11.2019 a návrhy na kandidátov je nutné doručiť
do 5.11.2019.
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan

Overovateľ/ka: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.
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