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 Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

dňa 1. 12. 2020 (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 rozpočtu nákladov a výnosov FSEV UK na rok 2020 
5. Prerokovanie a schválenie návrhu na odvolanie členky VR FSEV UK a menovanie 

člena VR FSEV UK 
6. Prerokovanie a schválenie návrhu na menovanie prodekanky FSEV UK 
7. Informácie z vedenia fakulty 
8. Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 

Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie a víta všetkých zúčastnených 
na platforme Microsoft Teams. Zo zasadnutia sa ospravedlnili Dr. Martina Baránková 
a Dr. Bronislava Strnádelová z dôvodu účasti na konferencii.   
 
Ad 2) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel predstavuje program. Prebieha hlasovanie 
o programe, ktorý je následne schválený plným počtom vtedy prítomných hlasov (8). 
Krátko po začiatku sa pripojila aj Mgr. Bajzová a tým sa zvýšil počet prítomných 
senátorov/senátoriek na 9. 
 
Ad 3)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, na overenie zápisnice sú 
navrhnuté Dr. Jerotijevič a Mgr. Kuglerová. Schválené sú počtom hlasov 7 za, 2 sa zdržali 
a nikto nehlasoval proti.  
 
Ad 4)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje rozpočet nákladov a výnosov FSEV UK 
za rok 2020. Bežne sa tento dokument prerokúva v marci, ale z dôvodu koronakrízy 
a usmernenia z rektorátu je tento rok na programe teraz. Výhodou je, že obsahuje 
predošlých 10 mesiacov, a teda zobrazuje čerpanie za 10 mesiacov tohto roka. Celkové 
čísla zodpovedajú číslam z účtovníctva. Dekanka upozorňuje, že ako VŠ musíme mať 
vyrovnaný rozpočet a že tento cieľ je splnený.  
 
Dekanka zároveň odpovedá na otázku z komisie pre rozpočet a hospodárenie ohľadne 
celkového výsledku za rok 2020, a to, že hospodársky výsledok za celý rok sa 
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predpokladá pozitívny, a to tak za výskum a vzdelanie, ako aj v podnikateľskej činnosti 
(Z tej sa ešte bude platiť daň.). Dekanka zároveň informuje, že nárast príjmov bol 
zapríčinený najmä vyššou dotáciou zo štátneho rozpočtu, nie vyšším počtom študentov 
a študentiek.  
 
Zvyšné komisie nemali doplňujúce otázky. Rovnako tak žiadne nepadli ani v pléne. 
 
Uznesenie 16/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil rozpočet nákladov a výnosov FSEV na rok 2020, a to 
počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
 
Ad 5) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje dôvod pre odvolanie členky  VR FSEV 
UK, prof. Plichtovej, ktorým je jej dovŕšenie zákonnej stanovenej vekovej hranice na 
možnosť byť garantkou študijného programu. Zároveň v rámci  zastúpenia 
garantov/garantiek študijných programov, proporčného krytia jednotlivých vedných 
odborov a študijných programov a dodržania zákonnej požiadavky pomeru interných 
a externých členov/členiek VR FSEV UK dekanka predložila návrh na menovanie Doc. 
Masaryka na túto pozíciu.  
 
Komisie nedodali žiadne pripomienky ani otázky. Rovnako tak neboli položené žiadne 
pripomienky ani počas rokovania pléna.   
 
Následne prebieha tajné hlasovanie, ktorého výsledkom je schválenie súhlasu s 
odvolaním prof. Plichtovej, a to počtom hlasov 8 za, nikto nehlasoval proti a jeden/jedna 
sa zdržal/a.  
 
Uznesenie 17/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s odvolaním členky VR 
FSEV UK, Prof. PhDr. Jany Plichtovej PhD., a to počtom hlasov 8 za, 0 proti a 1 sa 
zdržal/a. 
 
Vzápätí prebieha tajné hlasovanie o udelení súhlasu s menovaním doc. Masaryka na 
pozíciu interného člena VR FSEV UK, ktorého výsledok je kladný, a to počtom hlasov 9 
za, nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval proti.   
 
Uznesenie 18/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s menovaním člena VR 
FSEV UK, Doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., a to počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  
zdržalo.  
 
 
Ad 6) 
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Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje návrh na udelenie súhlasu s opätovným 
menovaním Dr. Kristíny Jankovej za prodekanku FSEV UK pre štúdium. Dôvodom je 
dlhodobá spokojnosť s jej pracovným výkonom a osobným nasadením v tejto funkcii. 
Dekanka vyzdvihuje flexibilitu, metodický prístup a pripravenosť Dr. Jankovej, rovnako 
ako aj jej aktívnu participáciu na nových projektoch.  
 
Komisie nedodali žiadne pripomienky ani otázky. Rovnako tak neboli žiadne 
pripomienky predložené ani počas rokovania pléna. 
 
Následne prebieha tajné hlasovanie, ktorého výsledkom je udelenie súhlasu 
s opätovným menovaním Dr. Jankovej za prodekanku pre štúdium, a to  plným počtom 
prítomných hlasov (9),  nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval proti.   
 
Uznesenie 19/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s menovaním Mgr. Kristíny 
Jankovej, PhD., na pozíciu prodekanky FSEV UK, a to počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  
zdržalo. 
 
 
Ad 7)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky. Ako prvé oboznamuje 
AS FSEV UK s konštantnou prácou na každodennej agende fakulty. Špeciálnu pozornosť 
dostala pripravovaná vnútorná hodnotiaca správa pre študijné programy, ako aj to, že 
takýto formulár sa bude vypracovávať pre každý nový odbor. Ďalej informuje o DOD 
v online priestore, ktoré malo výrazne vyššiu návštevnosť než predošlé, ktoré sa konali 
naživo na fakulte. Rovnako tak oboznamuje senát s informáciami ohľadne plánovaných 
projektoch, konkrétne, že boli podané 2 projekty APVV, pri ktorých sú pracovníci/čky 
FSEV UK hlavnými riešiteľmi/kami, a 3, ktoré máme v spolupráci s ostatnými fakultami 
UK. Kvôli koronakríze sa študenti nemôžu zdržiavať na fakulte. Výnimku majú 
doktorandi a doktorandky, ktorí/ktoré sa môžu fyzicky zdržiavať na fakulte z dôvodu 
konzultácii a vyučovania v malých skupinách (do 6 osôb vrátane vyučujúcich). Dekanka 
sa tiež vyjadruje k problémom s nákupmi v IKT, ktoré zdržujú prácu na projektoch 
a ktoré sú spôsobené nepružným a často fakticky nefunkčným systémom verejného 
obstarávania. Na záver dodáva informácie z kolégia rektora, kde sa dekani a dekanky 
fakúlt oboznámili s faktom, že dištančná forma štúdia bude až do odvolania. Zmeniť to 
môže pravidelne zasadajúci krízový štáb UK a usmernenie od vlády SR. Rovnako tak je aj 
ubytovanie na internátoch v provizórnom režime a študenti a študentky sa tam môžu 
zdržiavať, iba ak majú výnimky. Malou výhrou pre našu fakultu je možnosť predĺženého 
čerpania niektorých grantov na vedu do konca marca 2021. V prípade dvoch grantov 
(Granty UK pre doktorandov) bolo umožnené dva nevyčerpané granty posunúť 
študentom, ktorí nasledovali v poradí za pôvodnými príjemcami.  
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Ad 8)  
 
V bode Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty sa na podnet študentskej 
časti AS FSEV UK riešia témy ohľadne dištančnej forme výučby, jej forme, trvaniu 
a dopadu na študentov/študentky. Dekanka reaguje, že fakulta je v režime, že vie 
hocikedy zabezpečiť bezpečný návrat fyzickej výučby, prípadne zabezpečiť hybridnú 
formu, no toto rozhodnutie nemá fakulta vo vlastných rukách. Záleží od vlády 
a rozhodnutí krízového štábu, ako aj od rozhodnutia UK. Z vnútorných prieskumov 
vyplýva, že možnosť vrátiť sa fyzicky na fakultu by uvítali najmä končiace ročníky. 
Celková diskusia sa následne uberá k problémom s mentálnym zdravím a záťažou na 
študentov a študentky. Prodekanka a dekanka informujú, že stav sledujú tak ony, ako aj 
vyučujúci a vyučujúce a v prípade zhoršenia sú k dispozícii pre všetkých. Jednotliví 
členovia a členky AS FSEV UK zdieľajú svoje osobné skúsenosti z výučby a informujú o 
možnostiach, ktoré UK ponúka. Bolo upozornené na to, že študenti a študentky majú 
možnosť využívať služby Psychologickej poradne UK, ktorá poskytuje poradenstvo 
osobne aj elektronickou formou. Študentská čas AS FSEV UK prekladá návrh na väčšiu 
pro-aktivitu smerom k študentom. Tento krok sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi tak od 
senátorov a senátoriek, ako aj prodekanky a dekanky fakulty. Študentská časť senátu 
preto pripraví akčné kroky, ktoré bude ďalej zdieľať s vedením fakulty, ako aj s 
referentkou pre rozvoj a komunikáciu Katarínou Gažíkovou, MA., nakoľko jeden 
z kanálov komunikácie by mali byť aj sociálne siete.  
 
Dr. Jánošova sa pýta na bližšie informácie ohľadne problémov s obstarávaním IKT. 
Výsledkom krátkej diskusie je to, že celý proces je veľmi zdĺhavý a hoci fakulta často 
pripomienkuje UK, tak je náročné sa pohnúť ďalej. Problémom ostáva, že ak to 
univerzita nestihne vyriešiť, tak my budeme musieť vrátiť prostriedky. Celkovo ide o 
patovú situáciu, v ktorej sa od zamestnancov fakulty očakávajú výstupy práce, na ktorú 
kvôli nepružnému obstarávaniu nemajú potrebné vybavenie. 
 
Posledným súčasťou tohto bodu je otázka na dekanku ohľadne kolégia rektora, a to 
konkrétne stanovisko univerzity k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Dekanka 
informuje, že kolégium sa zhodlo na tom, že pred hocijakými verejnými vyjadreniami je 
nutné plány prv komunikovať dovnútra.  
 
Ad 9)  
 
V bode Rôzne dekanka doc. Lucia Mokrá  žiada AS FSEV UK, aby si naplánoval zasadnutie 
na začiatok letného semestra, a to najmä z dôvodu prerokovania a schválenia 
dokumentov, ktoré budú ďalej posúvané VR FSEV UK. Predseda senátu súhlasí 
a ubezpečuje dekanku, že zvolá riadne zasadnutie na 16.2.2021.  
 
Tajomník AS FSEV UK ďalej informuje o žiadosti ŠRVŠ o kontakt na predsedu/kyňu kvôli 
blížiacemu sa konventu študentských senátorov a senátoriek. Predseda AS FSEV UK, 
rovnako ako aj dekanka, informujú, že historicky sme nikdy nemali takúto funkciu, lebo 
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to nemalo význam z dôvodu veľkosti fakulty, a ak by sme to chceli teraz implementovať, 
tak by bola nutná zmena rokovacieho poriadku AS FSEV UK. Následná diskusia 
potvrdila, že takáto funkcia pre AS FSEV UK nemá zmysel, a to najmä z dôvodu veľkosti 
fakulty aj senátu vrátane jeho študentskej časti. Interná komunikácia študentskej časti 
AS FSEV UK funguje bezproblémovo, takže pre jednoduchšiu vonkajšiu komunikáciu 
bude zriadený spoločný email pre študentskú časť AS FSEV UK. Študentská časť AS FSEV 
UK sa preto dohodne na spoločnej emailovej adrese, ktorá bude k dispozícii na webovej 
stránke fakulty, pričom jeho príjemcovia sa budú meniť v závislosti od aktuálneho 
zloženia študentskej časti AS FSEV UK. 
 
Dekanka zároveň informuje, že niektoré mandáty študentskej časti AS FSEV UK sú 
aktuálne predĺžené vďaka núdzovému stavu, no bude nutné nájsť riešenie, ako 
zorganizovať voľby aj za súčasnej pandemickej situácie. Dekanka preto navrhuje 
spoločné stretnutie s predsedom AS FSEV UK Dr. Mentelom a predsedom volebnej 
komisie Dr. Slobodom, aby našli riešenie, ktoré bude v súlade s volebným poriadkom aj 
zákonom o vysokých školách, a teda legislatívne priechodné.  
 
Ad 10)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára 
elektronické zasadnutie AS FSEV UK. 
 

 
Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 1. 12. 2020  
 
Uznesenie 16/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil rozpočet nákladov a výnosov FSEV na rok 2020, a to 
počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
Uznesenie 17/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s odvolaním členky VR 
FSEV UK, Prof. PhDr. Jany Plichtovej PhD., a to počtom hlasov 8 za, 0 proti a 1 sa 
zdržal/a. 
 
Uznesenie 18/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s menovaním člena VR 
FSEV UK, Doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., a to počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  
zdržalo.  
 
Uznesenie 19/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil návrh na udelenie súhlasu s menovaním Mgr. Kristíny 
Jankovej, PhD., na pozíciu prodekanky FSEV UK, a to počtom hlasov 9 za, 0 proti a 0 sa  
zdržalo. 
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Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD  
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovatelia: Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. 
 
  Mgr. Nikoleta Kuglerová 
 

 
Prílohy z tajného hlasovania AS FSEV UK zo dňa 1.12.2020 
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