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

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
dňa 16. 2. 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 Vnútorného predpisu 1/2021 - Opatrenia FSEV UK na
podporu študentov a študentiek a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa,
vyučovania a hodnotenia orientovaného na študenta/ku
5. Prerokovanie Vnútorného predpisu 2/2021- Pravidlá navrhovania, schvaľovania,
monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality na
FSEV UK
6. Prerokovanie Študijných plánov pre akademický rok 2021/2022 v študijnom
programe Sociálna a pracovná psychológia
7. Prerokovanie a schválenie personálneho návrhu do Disciplinárnej komisie a voľba
jej predsedníčky/predsedu.
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.
Ad 2)
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej 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
navrhnuté Dr. Jánošová a Mgr. Kuglerová. Schválené sú počtom hlasov 10 za, 2 sa zdržali
a 0 proti.
Ad 4)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje opatrenia FSEV UK na podporu
študentov a študentiek a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa, vyučovania a
hodnotenia orientovaného na študenta/ku. Cieľom týchto opatrení je, aby spĺňali
štandardy kvality a uľahčili život študentom a študentkám prichádzajúcich na fakultu.
Predpis vychádza z vnútorného poriadku fakulty a jasne rozdeľuje a definuje úlohy
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študijných poradcov/poradkýň, koordinátorov/iek pre mobility a koordinátora/ky pre
uchádzačov/ky a študentov/ky so špecifickými potrebami.
Po ukončení sa následne predstavujú pripomienky z komisií, konkrétne z pedagogickej
a vedeckej komisie, kde sa Dr. Mentel informuje ohľadne možnosti rozšíriť právomoci
študijných poradcov/kýň v systéme AiS pre uľahčenie riešenie problémov a otázok od
študentov/tiek. Dekanka informuje, že prodekanka, Dr. Janková, už riešila tento
problém. Tá následne odpovedá, že študijní/é poradcovia/kyne majú rozšírené
právomoci v AiSe a to konkrétne pasívny prístup k informáciám o študentoch/kách –
aplikácia 118. Rovnako spomína, že veľmi často ide práve o študijné plány, zápisné listy
a kredity, ktoré bývajú hlavnými témami. Prodekanka rovnako spomína, že
s univerzitnou adminkou pre AiS rieši konkrétne kroky a návrhy na uľahčenie prístupu
do AiSu aj pre študentov/ky najmä v spojitosti so zobrazením kreditov. Na záver ešte
dekanka informuje, že po schválení tohto predpisu sa budú znova menovať študijní/é
poradcovia/kyne a budú im rozšírené právomoci v systéme, ako aj zabezpečené školenie
o fungovaní AiSu.
Ostatné komisie nemali doplňujúce otázky a z pléna nevystali žiadne doplňujúce
poznámky.
Prebieha hlasovanie, na konci ktorého bol vnútorný predpis schválený plným počtom
hlasov (12).
Uznesenie 01/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil vnútorný predpis 1/2021 - Opatrenia FSEV UK na
podporu študentov a študentiek a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa,
vyučovania a hodnotenia orientovaného na študenta/ku, a to počtom hlasov 12 za, 0
proti a 0 sa zdržalo.
Ad 5)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje pravidlá navrhovania, schvaľovania,
monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality na FSEV
UK. Na začiatok informuje, že tento predpis schvaľuje VR FSEV UK a umožní zmeny
akýchkoľvek programov a študijných plánov povinných a povinne voliteľných
predmetov po zriadení samostatnej komisie, ktorá sa bude takýmito návrhmi zaoberať.
Tento dokument presne pomenúva právomoci a procesy v rámci fakulty a je v súlade so
štandardami kvality. Z fakultnej úrovne sa následne podklady posúvajú na univerzitnú
úroveň, kde to rieši dočasná akreditačná rada, ktorej trvalá forma by sa mala zriadiť po
auguste 2021. Pre potreby našej fakulty bol tento vnútorný predpis prichystaný tak, aby
nevznikla ďalšia rada, nakoľko by to pre nízky počet zamestnancov/kýň nebolo
kapacitne možné. Zároveň však platí, že je nakombinované tak, aby nevyšiel na zmar
žiaden orgán akademickej samosprávy (Rada kvality, študenti/ky, zástupcovia
zamestnávateľov).
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Po ukončení sa následne predstavujú pripomienky z komisií, konkrétne prvá je
z komisie pre rozpočet a hospodárenie od Dr. Capkovej, ktorá sa zaujíma o menovanie
návrhovej komisie (študentov/ky a zástupcovia zamestnávateľov). Dekanka odpovedá,
že musia byť zapojení do procesu prípravy študijných programov, no samotnú návrhovú
komisiu tvoria osoby zodpovedné za študijný program (5 osôb napísaných aj na
akreditačnom liste). V závislosti od jednotlivých programov sa môže miera zapojenia
napríklad študentov/tiek líšiť podľa toho, ako si to pôvodne stanovili. Dr. Capková sa
informuje ohľadne možnosti spísať zápisnicu zo stretnutí/zasadnutí zástupcov
zamestnávateľov, aby bolo dokázané, že pripomienky zúčastnených strán boli
zakomponované. Dekanka potvrdzuje, že zápisnice budú forma informovania
o zasadnutiach. Dr. Mentel sa informuje ohľadne možných problémov zapájania
zamestnávateľov pri našej fakulte, nakoľko nie sme špecifikovaní výlučne na jedno
odvetvie. Prodekanka odpovedá, že po predošlých diskusiách aj na úrovni rektorátu UK
by to malo záležať od nastaveného profilu absolventa/ky. V závislosti od definície sa
potom zúži výber na relevantné pracovné odbory a pošle sa žiadosť vybraným
zamestnávateľom (jednotlivo za každý program). Druhá pripomienka prišla od
pedagogickej a vedeckej komisie, konkrétne od Dr. Mentela, a to ohľadne návrhu na
zrušenie odboru ako je definované v predpise. Dr. Mentel považuje za nesprávne rušiť
odbor, ak polovica študentov/tiek nedokončí štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, keďže
študenti/ky predlžujú štúdium z rôznych dôvodov. Z tohto dôvodu nie je chyba odboru,
pokiaľ štúdium neukončia v štandardnej dĺžke. Dekanka na to reaguje, že to môže
fungovať ako podklad pre revíziu študijného plánu, pričom ide o to, aby bol vytvorený
spôsob prehodnocovania a rušenia študijných odborov, ktoré nevyhovujú štandardom.
Rovnako podotýka, že program sa automaticky nezruší, nakoľko túto právomoc má
akreditačná rada univerzity. Dr. Mentel argumentuje, že sa to môže negatívne dotknúť
hlavne odborov s menším počtom študentov/tiek v končiacich ročníkoch. Dekanka
odpovedá, že každý rok sa bude robiť revidácia študijných programov a ich spĺňanie
štandardov kvality od čoho bude dlhodobo závisieť či nejaký z programov ostane na
fakulte, alebo ho akreditačná agentúra odoberie. Stále platí, že toto je len proces a hlavné
slovo majú garanti a preto je lepšie, ak je dlhodobý problém s programom, požiadať cez
garanta o jeho úpravu a nestratiť akreditáciu, o ktorú sa potom päť rokov nedá požiadať.
Dekanka ďalej spomína, že bude do veľkej miery záležať od komunikácie smerom
ku garantom, ako aj od nich, aby sa predišlo možným problémom.
Ostatné komisie nemali doplňujúce otázky a z pléna nevystali žiadne doplňujúce
poznámky.
Uznesenie 02/2021:
AS FSEV UK prerokoval vnútorný predpis 2/2021- Pravidlá navrhovania, schvaľovania,
monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality na FSEV
UK.
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Ad 6)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje zmeny v študijných plánov pre
akademický rok 2021/2022 v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia,
ktoré sú nutné preto, lebo ide o povinné a povinne voliteľné predmety. Zmeny boli
pripravené garantkou v spolupráci s osobami podieľajúcimi sa na študijnom pláne
vrátane študentky a aj so zamestnávateľmi.
Komisie nemali doplňujúce otázky a z pléna nevystali žiadne doplňujúce poznámky.
Uznesenie 03/2021:
AS FSEV UK prerokoval študijný plán pre akademický rok 2021/2022 v študijnom
programe Sociálna a pracovná psychológia
Ad 7)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o blížiacom sa koncí mandátu
pedagogickej časti disciplinárnej komisie FSEV UK – doc. Staroňová, Dr. Miťková.
Rovnako tak končí aj predsednícky mandát Dr. Figulovej. Hoci je ich mandát predĺžený
kvôli pretrvávajúcemu núdzovému stavu, pre zachovanie legitimity DK FSEV UK
a nemožnosti napadnutia rozhodnutí – či už v súvislosti s podnetmi počas semestra,
alebo podnetmi ohľadne záverečných prác – žiada dekanka senát o predĺženie mandátu
všetkým trom členkám vrátane toho predsedníckeho. Všetky doterajšie členky
disciplinárnej komisie súhlasili s nomináciou.
Z pléna nevystali žiadne doplňujúce poznámky.
Prebieha tajné hlasovanie, ktorého výsledkom je znovuzvolenie všetkých troch členiek
DK FSEV UK a to počtom hlasov:
Mgr. Andrea Figulová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Ing. Veronika Miťková, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Uznesenie 04/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil personálne návrhy do disciplinárnej komisie FSEV UK
nasledovným spôsobom
Mgr. Andrea Figulová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Ing. Veronika Miťková, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Následne prebieha tajné hlasovanie o súhlase s menovaním predsedníčky DK FSEV UK,
ktorého výsledkom je potvrdenie Dr. Figulovej ako predsedníčky DK FSEV UK plným
počtom hlasov.
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Uznesenie 05/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil personálny návrh na menovanie Dr. Figulovej za
predsedníčku disciplinárnej komisie FSEV UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo.
Ad 8)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky pred začiatkom
semestra. Ako prvé spomína riešenie úprav záverečných prác – či žiadosti o zmenu
názvu, alebo písania práce v AJ. Ďalej informuje o termínoch vkladania hodnotení do
systému AiS, zmenách podmienok v prijímacom konaní na bakalársky stupeň z dôvodu
zrušenia externej časti maturít. Rovnako tak približuje harmonogram a proces práce na
interné zosúladenie sa so štandardami kvality. V oblasti vedy bolo dohodnuté vypísanie
prijímacieho konania na doktorandské štúdium s tým, že do konca februára sa vypíšu
témy a prihlášky sa môžu podávať do konca apríla. Fakulta ma 18 prihlášok na granty
pre mladých a do konca februára ich musí vyhodnotiť. V oblasti zahraničných vzťahov
platí, že máme študentov/ky na mobilite a tí, ktorí prišli na Slovensko, majú umožnené
sa ubytovať na internátoch za prísnych hygienických podmienok. V oblasti
administratívy sme museli časť zdrojov vrátiť APVV z dôvodu, že univerzita nestihla
obstarať informačné technológie v novom systéme včas. Dekanka ďalej informuje aj
o zjednodušení formulárov na refundáciu z projektov. Rovnako tak približuje, že naďalej
platí forma práce “home office“ a celý semester sa za súčasných okolností bude
odohrávať online, a to vrátane skúškového obdobia.
Ad 9)
Pri otázkach na vedenie sa Dr. Mentel informuje ohľadne možných zmien vo vyplácaní
stravných lístkov po poslednom rozhodnutí parlamentu. Dekanka informuje, že
pripravuje formulár, ktorý bude následne rozoslaná zamestnancom/kyniam, v ktorej
budú mať možnosť sa rozhodnúť či preferujú súčasnú formu, alebo priame vyplácanie.
Účinnosť tejto úpravy bude 12 mesiacov a bude stačiť odoslať v elektronickej, no
podpísanej forme.
Ad 10)
V bode rôzne nevystali žiadne otázky.
Ad 11)
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára
elektronické zasadnutie AS FSEV UK.
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Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 16. 2. 2021
Uznesenie 01/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil vnútorný predpis 1/2021 - Opatrenia FSEV UK na
podporu študentov a študentiek a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa,
vyučovania a hodnotenia orientovaného na študenta/ku, a to počtom hlasov 12 za, 0
proti a 0 sa zdržalo.
Uznesenie 02/2021:
AS FSEV UK prerokoval vnútorný predpis 2/2021- Pravidlá navrhovania, schvaľovania,
monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality na FSEV
UK.
Uznesenie 03/2021:
AS FSEV UK prerokoval študijný plán pre akademický rok 2021/2022 v študijnom
programe Sociálna a pracovná psychológia.
Uznesenie 04/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil personálne návrhy do disciplinárnej komisie FSEV UK
nasledovným spôsobom
Mgr. Andrea Figulová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Ing. Veronika Miťková, PhD. – 12 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Uznesenie 05/2021:
AS FSEV UK prerokoval a schválil personálny návrh na menovanie Dr. Figulovej za
predsedníčku disciplinárnej komisie FSEV UK, a to počtom hlasov 12 za, 0 proti, 0 sa
zdržalo.

Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan
Overovatelia: Ing. Miroslava Jánošová, PhD.
Mgr. Nikoleta Kuglerová

Prílohy z tajného hlasovania AS FSEV UK zo dňa 16.2.2020
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