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Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu 

 
dňa 20. 4. 2021 (utorok) o 13:30 hod.  

online v prostredí MS Teams.   
  
Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateliek/-ľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie personálneho návrhu – vyjadrenie súhlasu s menovaním 

člena VR FSEV UK z dôvodu vzdania sa členstva prof. Katrňáka ako externého člena 
(zákonná požiadavka v prílohe). 

5. Prerokovanie a schválenie Prílohy č. 13 k smernici rektora UK určujúcej školné a 
poplatky na FSEV UK na ak. rok 2021/2022 (doplnenie červenou farbou) 

6. Prerokovanie a schválenie metodiky rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 na 
pracoviská FSEV UK 

7. Prerokovanie a schválenie rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 na pracoviská FSEV 
UK 

8. Informácie z vedenia fakulty 
9. Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie a víta všetkých zúčastnených 
na platforme Microsoft Teams. Mgr. Kuglerová sa pre osobné povinnosti pripojí neskôr. 
 
Ad 2) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel predstavuje program. Prebieha hlasovanie o 
programe, ktorý je následne schválený aktuálne plným počtom prítomných hlasov (11). 
 
Ad 3)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, na overenie zápisnice sú 
navrhnutí Dr. Jánošová a Dr. Sloboda. Schválení sú počtom hlasov 9 za, 2 sa zdržali a 0 
proti. K zasadnutiu sa pripája aj posledná členka AS FSEV UK, Mgr. Kuglerová.  
 
Ad 4)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje doc. Spáča ako personálny návrh na 
externého člena VR FSEUK namiesto prof. Katrňáka, ktorý sa dobrovoľne vzdal členstva. 
Spomína jeho profesionálny životopis, ako aj súčasné akademické pôsobenie vrátane 
informácie, že na FSEV UK pôsobí aj ako dočasný externý akademický člen akreditačnej 
rady. Doc. Spáč rovnako spĺňa všetky zákonné požiadavky na člena VR FSEV UK. 
Predseda senátu Dr. Mentel, sa informuje ohľadne zlučiteľnosti jeho dvoch funkcií, na čo 
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doc. Mokrá odpovedá, že tieto funkcie nie sú v rozpore jedna s druhou a môže ich 
simultánne vykonávať.  
 
V príslušných komisiách AS FSEV UK nevystali doplňujúce otázky. Rovnako tak ani počas 
pléna.  
 
Prebieha hlasovanie, ktorého výsledkom je jednohlasné vyjadrenie súhlasu 
s menovaním doc. Spáča.  
 
Uznesenie 07/2021:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil personálny návrh na doplnenie Doc. Mgr. Petra Spáča, 
PhD. ako externého člena VR FSEV UK , a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Ad 5)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje zmenu Prílohy č. 13 k smernici rektora 
UK určujúcej školné a poplatky na FSEV UK na ak. rok 2021/2022. Počas kontroly 
vyberania školného sa zistilo, že vypadla položka „externé štúdium doktorandského 
stupňa v anglickom jazyku“,  pričom toto školné nebolo možné – ktoré sa zo zákona musí 
vyberať – subsumovať pod žiadnu položku. Poplatok je rovnaký ako ostatné dva roky, 
čo bolo prerokované aj s prorektorkou pre štúdium na UK.  
 
V príslušný komisiách AS FSEV UK nevystali doplňujúce otázky. Rovnako tak ani počas 
pléna.  
 
Prebieha hlasovanie, ktorého výsledkom je jednohlasné schválenie tejto prílohy.  
 
Uznesenie 08/2021:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Prílohu č. 13 k smernici rektora UK určujúcej školné a 
poplatky na FSEV UK na ak. rok 2021/2022, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa 
zdržalo. 
 
 
Ad 6)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje metodiku rozpisu štátnej dotácie na rok 
2021 na pracoviská FSEV UK, ktorá bola prerokovaná na kolégiu dekanky 6.4.2021 
a následne zaslaná na schválenie AS FSEV UK. Vychádza zo základných pilierov metodiky 
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, ktoré pridelilo finančné prostriedky UK. 
Tento dokument reflektuje niektoré špecifiká FSEV UK. Dekanka bližšie približuje 
finančné prostriedky pridelené fakulte, ako aj ich rôzne formy (t.j. napríklad prevádzka 
a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj). Sumy sú navýšene v porovnaní s minulými 
rokmi. Niektoré zdroje sú účelovo viazané, a preto nie sú prerozdeľované ale 
prideľované na jednotlivé pracoviská FSEV UK, resp. študentom a študentkám formou 
štipendií.  Dekanka ďalej približuje kľúč, na základe ktorého sú prerozdeľované 
prostriedky podľa výkonu vo vede jednotlivých pracovísk za obdobie ostatných troch 
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rokov. Rovnako úlohu zohrávajú aj granty získané jednotlivými pracoviskami, ako aj 
publikácie (za roky 2018 a 2019). Pred celkovým prerozdelením sa vyčlenili financie na 
fond dekanky vo výške 10 000 eur, ktoré sa využijú na podporu skvelej vedeckej 
činnosti, čiže ako motivácia za najvyššie hodnotené publikácie.  
 
V príslušných komisiách AS FSEV UK nevystali doplňujúce otázky ani pripomienky.  
 
Predseda senátu otvára plénum, kde sa Dr. Jánošová pýta, či je možné doplniť publikácie 
za jednotlivé roky, nakoľko niektoré sa vydali skôr a v oficiálnom registri sa objavujú až 
v nasledujúcom roku. Dekanka reaguje, že je nutné publikácie stihnúť do konca januára 
nasledujúceho roka po vydaní, kedy je uzávierka. Ak je to neskôr, tak publikácia sa 
nestratí, ale jej prínos sa bude rátať len za nasledujúci rok, t. j. len raz a nie dvakrát ako 
publikácie zaregistrované včas. Je to z dôvodu metodiky nápočtu štátnej dotácie, ktorú 
používa ministerstvo.  
 
Prebieha hlasovanie, ktorého výsledkom je jednohlasné schválenie metodiky.  
 
Uznesenie 09/2021:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil metodiku rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 na 
pracoviská FSEV UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
 
Ad 7)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje alokáciu finančných prostriedkov a ich 
prerozdelenia na základe predtým schválenej metodiky. Opäť odlišuje účelovo viazané 
a  prerozdeľované prostriedky – či už v rámci vzdelávania, alebo vedy. Následne 
prechádza jednotlivé odvetvia a zmeny oproti rozpisom z predošlých metodík. Tým je 
hlavne vzťah tvorivej činnosti (vedy) na pracovisku na hlavu a ich pretavenie na študijné 
programy. Tabuľky rovnako zohľadňujú študentov a študentky na všetkých stupňoch 
štúdia a všetkých programoch, ako aj absolventov a absolventky. Dekanka ďalej detailne 
prechádza všetky body a bližšie približuje rozdeľovanie dotácií a financií na pracoviská 
na fakulte. Faktom ostáva, že prepočty na tvorivého/ú pracovníka/čku sú viazané na 
výkon vo vede, a preto sa môže stať, že pracovisko pre ľudské práva má vyššiu dotáciu 
na hlavu ako nejaký iný ústav, hoci môže mať celkovo viac publikácií, no má aj viac 
tvorivých pracovníkov/čok. Čo sa týka grantov, tak platí, že pokiaľ ide o projekt 
viacerých pracovísk, tak sa to zahŕňa do výpočtu a financie sú prerozdelené paritne 
medzi pracoviská. Domáce granty (APVV, VEGA, KEGA) majú najnižšiu hodnotu v rámci 
celkovej dotácie, vyššie hodnoty sú za spolupráce s verejným a súkromným sektorom, 
no a najvyššie za zahraničné granty. Pri publikáciách sa tiež diferenciu ich váha 
a hodnota, od ktorej sa potom odvíja výška dotácie. Dekanka ďalej informuje o finálnym 
prerozdelením financií v rámci jednotlivých pracovísk, ktoré si ďalej riadia jednotliví/é 
riaditelia/ľky. Platí, že mzdové a bežné výdavky sa môžu vykrývať v prípade nedostatku 
niektorých z nich.   
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V príslušných komisiách AS FSEV UK nevystali doplňujúce otázky ani pripomienky.  
 
Predseda senátu otvára plénum, kde sa ujíma slova a informuje sa o disponibilných 
zdrojoch a kompetencií riaditeľov/iek ich presúvať. Dekanka odpovedá, že mzdy sú 
platené z oboch fondov a primárne sa čerpá z dotácií za vzdelávanie, lebo k nim sú 
pridelené odvody. No keďže zamestnanci a zamestnankyne majú aj tvorivú činnosť, tak 
sa využívajú oba zdroje na mzdy. Ak však na mzdy už neostanú prostriedky zo sumy 
pôvodne vyčlenenej na mzdy, tak to treba vykryť z iných zdrojov, tam však treba rátať 
s prirátaním odvodov. Preto treba byť opatrný aj do budúcnosti a dobre si na 
pracoviskách nastaviť čerpanie.  
 
 
Prebieha hlasovanie, ktorého výsledkom je jednohlasné schválenie rozpisu štátnej 
dotácie.  
 
Uznesenie 10/2021:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil rozpis štátnej dotácie na rok 2021 na pracoviská FSEV 
UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Ad 8)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky zo dňa 30.3.2021. 
v oblasti štúdia sa preberali najmä záverečné práce a ich odovzdávanie v elektronickej 
podobe. Prodekanke Dr. Jankovej sa v spolupráci s CIT-om podarilo nastaviť 
elektronické odovzdávanie licenčných zmlúv. Prodekanka rovnako na kolégiu 
informovala o výsledkoch študentskej ankety, ako aj o stave prihlášok pre ďalší 
akademický rok. V oblasti vedy sa riešil dlhodobý zámer fakulty, od ktorého záleží aj 
výsledok v akreditačnom procese. Pre doktorandov a doktorandky prvého ročníka bude 
na fakulte zorganizovaná online konferencia, na ktorej budú môcť prezentovať svoj 
výskum a dostať hodnotnú spätnú väzbu. V oblasti študentských mobilít platí, že 
prebieha proces nominácie na zahraničné inštitúcie. V oblasti administratívy bolo 
kolégium oboznámené s rôznymi typmi rámcových zmlúv v rámci UK  a ich lehotách. 
Dekanka vyzdvihla a ocenila súčinnosť jednotlivých oddelení fakulty, ako aj ich 
samostatnú činnosť. Neskoršie kolégium 6. 4. 2021 bolo zvolané len na tému metodiky 
a jej rozpisu, kde bola odsúhlasená riaditeľmi a riaditeľkami ústavov, a aj vďaka 
dnešnému schváleniu AS FSEV UK tak bude fakulta fungovať s novým rozpisom a nie 
v rozpočtovom provizóriu.  
 
Počas pléna nevystali žiadne otázky na dekanku.  
 
Ad 9)  
V bode Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty sa Dr. Mentel pýta 
prodekanky pre zahraničné vzťahy na perspektívu  mobilitu pre vyučujúcich/ce 
v nasledujúcom akademickom roku. Dr. Strážnická informuje, že zatiaľ nie je nič 
potvrdené, ale ak sa nezhorši epidemická situácia, tak by mala byť takáto mobilita 
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umožnená a viac detailov sa budú vyučujúci/e dozvedať postupne. Zo študentskej časti 
prichádza otázka na tému štátnic, nakoľko UK na sociálnych médiách informovala 
o možnosti prezenčných štátnic. Prodekanka pre štúdium odpovedá, že FSEV UK bude 
mať štátnice určite online z logistických, epidemických, ale aj zákonných dôvodov. 
Nakoľko ostáva relatívne málo času a nie je jasné, ako sa situácia vyvinie, tak bude aj pre 
študentov/ky najlepšie, ak sa po vzore minulého roka pôjde online. Prodekanka zároveň 
informovala, že budú študentom/kám poslané pokyny v dostatočnom predstihu. Debata 
plynule prechádza k technickej stránke organizácie štátnic. Dr. Janková informuje 
o školení, ktoré bude poskytovať CIT, na ktorom sa členovia a členky komisií dozvedia 
všetky potrebné detaily a budú mať priestor na otázky, prípadne aj na osobnú 
konzultáciu s prodekankou a školiteľkami z CIT-u.  
 
Ad 10)  
V bode Rôzne neboli položené žiadne otázky.  
 
Ad 11)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára 
elektronické zasadnutie AS FSEV UK. 
 
 

 
Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 20. 4. 2021  
 
Uznesenie 07/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil personálny návrh na doplnenie 
Doc. Mgr. Petra Spáča, PhD., ako externého člena VR FSEV UK , a to počtom hlasov 12 za, 
0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Uznesenie 08/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil Prílohu č. 13 k smernici rektora 
UK určujúcej školné a poplatky na FSEV UK na ak. rok 2021/2022, a to počtom hlasov 12 
za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Uznesenie 09/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil metodiku rozpisu štátnej dotácie 
na rok 2021 na pracoviská FSEV UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
 
Uznesenie 10/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil rozpis štátnej dotácie na rok 2021 
na pracoviská FSEV UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti a 0 sa zdržalo. 
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Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD. 
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Jánošová, PhD. 
 
  Mgr. Matúš Sloboda, PhD. 
 
 


