
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED 

Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 

 
 

 

                                        +421 2 206 69 800 |  www.fses.uniba.sk |  www.fsev.sk  

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

dňa 16. 6. 2020 
Videokonferencia na platforme MS Teams   

  
Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti FSEV UK za rok 2019 
5. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení FSEV UK za rok 2019 (s 

tabuľkovou prílohou v súbore XLSX) 
6. Prerokovanie a schválenie Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK na rok 

2021/2022 
7. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry ostatných zamestnancov FSEV UK k 

1.7.2020 (platná tabuľka + úprava v druhom liste v súbore)  
8. Prerokovanie bodu o návrhu na úpravu vizuálnej prezentácie našej univerzity, 

ktorý prišiel z Rektorátu UK. 
9. Informácie z vedenia fakulty 
10. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadnutie a víta všetkých 
zúčastnených na platforme Microsoft Teams. Zasadnutie sa koná za plného počtu členiek 
a členov senátu. 
  
Ad 2) 
Dr. Mentel predstavuje program. Prebieha hlasovanie o programe, ktorý je následne  
schválený plným počtom prítomných hlasov (12). 
 
Ad 3)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, na overenie zápisnice sú 
navrhnutí Mgr. Matúš Sloboda, PhD. a Mgr. Nikola Vorelová. Schválení sú počtom hlasov 
12, nikto sa nezdržal a ani nehlasoval proti.  
 
Ad 4) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje Správu o činnosti FSEV UK za rok 2019. 
Po detailnom predstavení členenia a základných bodov sa otvára diskusia, z ktorej 
nevystali žiadne otázky.  
 
Uznesenie 2/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o činnosti FSEV UK za rok 2019 v predloženom 
znení,a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo.  
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Ad 5) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje Správu o hospodárení FSEV UK za rok 
2019 a približuje, že výsledky sú už schválené Rektorátom UK. Dekanka sumarizuje, že 
najväčšie výdavky fakulty tvorili mzdy, štipendiá a prevádzkové náklady. Čo sa týka 
zdrojov, tak naďalej platí, že štátne dotácie tvoria najvýznamnejšiu časť. Dekanka 
zároveň vyzdvihla ekonomické oddelenie, ktoré sa na vypracovaní podieľalo a to celé 
pod koordináciou Dr. Pernišovej. Predseda AS FSEV UK rovnako ďakuje ekonomickému 
oddeleniu a plynule otvára plénum pre otázky. Nakoľko nevznikli žiadne otázky, tak 
senátori a senátorky nemali ďalšie pripomienky. 
  
Uznesenie 3/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o hospodárení FSEV UK za rok 2019  
v predloženom znení, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
Ad 6) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje Podmienky prijímacieho konania na 
FSEV UK na akademický rok 2021/2022. Informuje, že bolo vypracované v súlade so 
závermi z kolégia dekanky. Rozhodujúcim kritériom je aj naďalej externá časť 
maturitnej skúšky, pričom platí, že maturita z matematiky je bonifikovaná. Dekanka 
ďalej informuje, že sa zmenila štruktúra pre lepšiu prehľadnosť a dodáva, že na fakulte 
sa elektronizujú všetky úkony spojené s prijímacím konaním, pri ktorých je to možné. 
Tento fakt pomohol ušetriť náklady - napríklad z poštovného a študenti a študentky 
dostávajú výsledky z prijímacieho konania rýchlejšie. Zo strany senátu nezazneli žiadne 
ďalšie pripomienky.   
 
Uznesenie 4/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK na 
akademický rok 2021/2022, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
Ad 7) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje počet a štruktúru ostatných 
zamestnancov FSEV UK aj s novou úpravou. Návrh od 1. júla 2020 reaguje na potrebu 
zabezpečenia prevádzky fakulty 24 hodín denne. Nastala totiž situácia, v ktorej dvaja zo 
štyroch vrátnikov čerpali dlhodobú PN, a tak zvyšní vyčerpali nadčasy. Hrozí, že počas 
prázdnin – a teda aj dovolenkovej sezóny – bude prevádzka vrátnice nedostatočne 
zabezpečená. Okrem toho uvedené súvisí s prevádzkou komunitnej záhrady, na ktorú 
fakulta získala grant, ktorý vyžaduje, aby bola prístupná aj verejnosti medzi 9-tou až 17-
tou hodinou, a preto musí byť vrátnik prítomný denne. Zároveň platí, že vytvorením 
nového miesta vrátnika sa neohrozí finančná situácia fakulty, nakoľko sa ušetrili 
prostriedky za PN zamestnancov. Tento argument podporuje aj návrh o zrušenie miesta 
bezpečnostného technika (25 %-ný úväzok), nakoľko má fakulta prostredníctvom 
obstarávania cez UK túto funkciu pokrytú ako službu. Plénum nemá doplňujúce otázky.  
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Uznesenie 5/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru ostatných zamestnancov FSEV UK k 
1. 7. 2020, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
 
Ad 8)  
Prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. predstavuje novú 
úpravu vizuálnej prezentácie UK. Na začiatok pomenúva dôvody pre potreby vzniku 
novej ucelenej identity univerzity, najmä chaotickú súčasnú situáciu, keď existujú štyri 
aktívne logá (vrátane loga storočnice). Rovnako tak existujú dva dizajn manuály, ktoré si 
protirečia. Pri výskume ohľadne identity UK bolo zistené, že študenti sami nevedia, aké 
logá používame, a ani to, čo zobrazujú, ba dokonca si univerzitu nutne nespájajú ani 
s vizuálom J. A. Komenského. Problémy nachádzame aj v rozdieloch medzi fakultami – či 
už v logu, fontoch, alebo celkovej prezentácie. Vzniká preto priestor a dopyt pre 
vytvorenie identity, ktorá by unifikovala logo a celkovú prezentáciu univerzity navonok. 
Išlo by o logo, ktoré bude odkazovať na budovu UK na Šafárikovom námestí, ktorá je 
ikonickou stavbou UK. Fakulty by taktiež mali zjednodušené logá, v ktorých by boli len 
znaky a boli by bez latinských textov v krúžku. Tu ide ďalej aj o diferenciáciu fakúlt 
prostredníctvom farieb, kde by každá dostala svoju hlavnú farbu. Farba by vyjadrovala 
a identifikovala každú fakultu , no naďalej by rezonovala príslušnosť pod UK ako celku. 
Celkovo je záujmom doc. Masaryka a jeho tímu zjednodušenie vizuálnej reprezentácie 
ako takej a jej redizajn do modernej verzie pre budúcich študentov a študentky. Je 
predpoklad na implementáciu od septembra 2021. 
 
Po prezentácii nasleduje rozprava v pléne, kde nová vizuálna identita získava širokú 
podporu. Po zodpovedaní otázok ohľadne vizuálu sa dostávame k praktickým otázkam – 
ako dĺžka predpokladaného prechodu k novému logu a vizuálnej identite. Prorektor 
informuje, že UK od 1948 menilo logo štyrikrát. Plénum vyjadruje podporu k prechodu 
na modernejšiu formu komunikácie. Nakoľko UK nemá až takú tradíciu a dlhú históriu 
ako niektoré zahraničné univerzity, z ktorých mnohé boli založené už v stredoveku, svoj 
potenciál by mala vyjadrovať apelom na mladú a modernú univerzitu. Dekanka k tomu 
dodáva, že FSEV do veľkej miery ťažila zo zmeny vizuálu a celkovej marketingovej 
komunikácie. Do rozpravy sa pripájajú aj Mgr. Dénešová, Dr. Figulová a Mgr. Wertlen, 
ktorí informujú o pohľade AS UK na zmenu brandingu UK. Debata sa ďalej uberá 
k podpore prorektora a jeho Oddelenia pre vonkajšie vzťahy, ktorej výsledkom je 
jednohlasná podpora AS FSEV UK voči novej vizuálnej identite UK, ako aj osobe doc. 
Masaryka. AS FSEV UK preto po prerokovaní tohto bodu navrhuje spoločné stanovisko, 
ktoré by zahŕňalo formálnu podporu celej fakulty a bolo by adresované AS UK, ako aj 
Rektorátu UK. Dekanka FSEV UK vyjadruje svoju podporu a vôľu vydať takéto 
stanovisko.  
 
Uznesenie 6/2020:  
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AS FSEV UK prerokoval návrh na zmenu vizuálnej reprezentácie UK a poveruje dekanku 
FSEV UK vypracovaním vyhlásenia fakulty, v ktorom bude vyjadrená podpora tejto 
iniciatíve, ako aj Oddeleniu pre vonkajšie vzťahy, a bude adresovaná tak AS UK, ako aj 
rektorovi UK.  
 
Ad 9)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky. Skúškové obdobie trvá 
do 3.7. a skúšky prebiehajú online – či už cez MS Teams alebo Moodle. Aktuálne pre 
končiace ročníky prebieha kontrola známok. Platí, že štátne skúšky budú prebiehať 
online a všetci boli správne vyškolení. Čo sa týka záverečných prác, tak tento rok fakulta 
nepristúpi k finančnému ohodnoteniu prác ocenených Cenou dekanky. Motivačné 
štipendiá pre prvákov na bakalárskom stupni ešte neboli kvôli rozpočtovému provizóriu 
vyplatené. Žiaci boli informovaní, že vyplatenie prebehne neskôr po schválení rozpisu 
štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK na rok 2020. Dekanka ďalej informuje o novej 
smernici doktorandského štúdia, v ktorej sa znížil minimálny povinný počet článkov pre 
doktorandov, no zvýšila sa požiadavka na kvalitu povinných publikácií. Doktorandi sa 
tak môžu počas prvého ročníka lepšie oboznámiť s témou a  výskumným dizajnom 
a publikovať neskôr, no kvalitnejšie. Počas kolégia odznelo, že  Erasmus+ bude naďalej 
fungovať, len niektoré univerzity majú špecifické podmienky a aktívne zvažujú, akú 
formu výučby zvolia. Zo strany ministerstva hrozí krátenie dotácii, no nakoľko stále 
fungujeme v rozpočtovom provizóriu, tak sme pripravení na viaceré možnosti. Všetko 
bude závisieť aj od metodiky rozpisu štátnej dotácie, ktorá sa bude schvaľovať na 
najbližšom zasadnutí AS UK.  
 
Počas priestoru na otázky sa Dr. Mentel pýta na augustový termín štátnych skúšok. 
Predpokladá sa, že tejto termín by už prebiehal prezenčne. Závisieť to však bude od 
počtu študentov a študentiek a súčasnej hygienickej situácie.  
 
Ad 10)  
Neboli položené žiadne otázky na vedenie fakulty, program sa plynule posúva 
k predposlednému bodu „rôzne“.  
 
Ad 11)  
Prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. Masaryk ďakuje za vyjadrenú podporu. 
 
Ad 12)  
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. ďakuje všetkým za účasť a uzatvára 
elektronické zasadnutie AS FSEV UK. 
 

 
Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 16. 6. 2020  
 
Uznesenie 2/2020: 
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AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o činnosti FSEV UK za rok 2019 v predloženom 
znení, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo.  
 
Uznesenie 3/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil Správu o hospodárení FSEV UK za rok 2019  
v predloženom znení, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
Uznesenie 4/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK na 
akademický rok 2021/2022, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo.  
 
Uznesenie 5/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru ostatných zamestnancov FSEV UK k 
1. 7. 2020, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Uznesenie 6/2020: 
AS FSEV UK prerokoval návrh na zmenu vizuálnej reprezentácie UK a poveruje dekanku 
FSEV UK vypracovaním vyhlásenia fakulty, v ktorom bude vyjadrená podpora tejto 
iniciatíve, ako aj Oddeleniu pre vonkajšie vzťahy, a bude adresovaná tak AS UK, ako aj 
rektorovi UK. 
 
 

 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD  
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan 
 
Overovatelia: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. 
 
  Mgr. Nikola Vorelová 
 


