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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

dňa 20. 10. 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 vyjadrenie sa k dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko – 

Reforma financovania a riadenia vysokých škôl“ 
5. Prerokovanie a schválenie Metodiky rozpisu štátnej dotácie a Rozpisu štátnej 

dotácie na rok 2020 
6. Prerokovanie a schválenie Prílohy č. 13 k Vnútornému predpisu UK, ktorým sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v 
akademickom roku 2021/2022 

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

 
 
Pôvodný program podľa pozvánky: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateliek/-ľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie Metodiky rozpisu štátnej dotácie a Rozpisu štátnej 

dotácie na rok 2020 
5. Prerokovanie a schválenie Prílohy č. 13 k Vnútornému predpisu UK, ktorým sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v 
akademickom roku 2021/2022 

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

 
Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie a víta všetkých zúčastnených 
na platforme Microsoft Teams. Zo zasadnutia sa ospravedlnila Mgr. Nikola Kuglerová, 
ostatní členovia a členky sú prítomní na zasadnutí AS FSEV. 
 
Ad 2) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel predstavuje program a na žiadosť zástupkýň 
FSEV UK V AS UK, Dr. Figulovej a Mgr. Dénešovej, navrhuje pridať do programu bod 
o prerokovaní dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko – Reforma financovania 



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  

a riadenia vysokých škôl“. Prebieha hlasovanie o programe, ktorý je následne  schválený 
plným počtom prítomných hlasov (10). 
 
Ad 3)  
Vypracovaním zápisnice je poverený Bc. Rastislav Križan, na overenie zápisnice sú 
navrhnutí Dr. Matúš Sloboda a Mgr. Nikola Vorelová. Schválení sú počtom hlasov 10, 
nikto sa nezdržal a ani nehlasoval proti.  
 
Ad 4)  
Dr. Figulová približuje, že na najbližšom zasadnutí AS UK 21.10.2020 bude jedným z 
bodov programu aj rozprava o dokumente z dielne Ministerstva financií – Moderné 
a úspešné Slovensko a reakcia zo strany UK. Preto vyzýva senátorov a senátorky AS 
FSEV UK, aby zaujali stanovisko, ktoré by mohli ďalej prezentovať na zasadnutí AS UK. 
Plénum sa zhodlo, že na to, aby fakulta – ale aj univerzita – vyjadrili bližšie stanovisko, je 
potrebné mať konkrétnejší plán. V súčasnosti platí, že je to analytický dokument, ktorý 
musí byť najprv pretavený do legislatívnej podoby. Tu panuje zhoda, že akékoľvek 
prípravy a úpravy konkrétneho zákona by mali byť v úzkej súčinnosti s akademickou 
verejnosťou vrátane orgánov akademickej samosprávy. AS FSEV UK preto dáva mandát 
Dr. Figulovej a Mgr. Dénešovej na tlmočenie stanoviska AS FSEV UK v súvislosti 
s reakciou rektora UK na dokument Moderné a úspešné Slovensko, ako aj prípadným 
ďalším reakciám UK a AS UK.  
 
Uznesenie 11/2020:  
AS FSEV UK dáva mandát zástupcom a zástupkyniam FSEV UK v AS UK, aby tlmočili 
pripomienky AS FSEV k diskusii o formovaní stanoviska AS UK k dokumentu Moderné 
a úspešné Slovensko, ktoré vzišli z dnešného zasadnutia. Uznesenie bolo schválené 
počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
 
Ad 5) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje Metodiku rozpisu štátnej dotácie na rok 
2020 a približuje zapracované zmeny, ktoré boli vykonané po pripomienkach od komisie 
pre rozpočet a hospodárenie (viď prílohu). Ostatné komisie Metodiku prerokovali, 
pričom sa nevyskytli žiadne doplňujúce pripomienky. AS FSEV UK následne prerokoval 
a schválil Metodiku rozpisu štátnej dotácie.  
 
Uznesenie 12/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na 
pracoviská FSEV UK na rok 2020, a to počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá ďalej predstavuje Rozpis štátnej dotácie a bližšie 
oboznamuje senát s klesajúcou tendenciou samotných dotácií. Celkovo ako veľký 
problém vníma počet končiacich doktorandov a doktorandiek – na niektorých ústavoch 
FSEV UK nie je ani jeden končiaci doktorand/ka v danom roku. Jednotlivé komisie rozpis 
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prerokovali a dekanke neadresovali žiadne doplňujúce otázky, rovnako sa nevyskytli 
žiadne otázky ani v pléne. AS FSEV UK následne schválil Rozpis štátnej dotácie na rok 
2020. 
 
Uznesenie 13/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil Rozpis štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK na rok 
2020, a to počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo.  
 
 
Ad 6) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje prílohu č. 13 k Vnútornému predpisu 
UK, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom. Jediná zmena 
nastala v treťom stupni štúdia, a to pri štúdiu v anglickom jazyku. Tam sa suma navýšila 
na 10 000 eur, čo je zdôvodnené výškou mesačného grantu pre interných doktorandov. 
Komisie k návrhu nepredložili žiadne doplňujúce otázky. AS FSEV UK následne 
prerokoval a schválil prílohu k Vnútornému predpisu.  
  
Uznesenie 14/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil prílohu č. 13 k Vnútornému predpisu UK, ktorým sa 
určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK  a to počtom hlasov 10 
za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
 
Ad 7)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o kolégiu dekanky zo dňa 22.9.2020, 
ktorého jednou z nosných tém boli motivačné štipendiá a ich vyplácanie. V súlade 
s internými predpismi bolo motivačné štipendium udelené vždy najlepším 10 % 
študentom a študentkám v daných odboroch a ročníkoch. Rovnako bolo štipendium 
udelené aj prvákom bakalárskeho stupňa za výsledky v zimnom semestri akademického 
roku 2019/20. Ďalšou z dôležitých tém boli štandardy kvality, kde dekanka informovala, 
že na celej UK v súčasnosti prebieha interný audit programov. Po jeho skončení bude 
univerzita vyhodnocovať výsledky a rozhodovať, ktoré študijné programy nebude 
akreditovať. Samostatným bodom programu bola aj Metodika rozpisu štátnej dotácie 
a Rozpis štátnej dotácie na rok 2020, počas ktorého boli tieto dokumenty predstavené 
do detailov, najmä čo sa týka alokovania prostriedkov na jednotlivé ústavy a vysvetlenie 
skratiek v Rozpise. Počas kolégia ďalej tajomníčka fakulty oboznámila kolégium 
o rozpise dovoleniek pridelených na rok 2020 a potrebe ich čerpania a informovala 
o neskoršej valorizácii platov.  
 
 
Ad 8)  
Počas zasadnutia sa nevyskytli žiadne otázky na vedenie fakulty.  
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Ad 9)  
V bode rôzne dekanka doc. Mokrá približuje možnosti, ako neskôr vyriešiť voľby do 
študentskej časti AS FSEV UK, nakoľko tri zo štyroch študentských mandátov budú 
končiť v dohľadnej dobe a nie je isté, dokedy bude platiť vyhlásený núdzový stav, ktorý 
ich umožňuje automaticky predlžovať. Tak predseda AS FSEV UK, ako aj predseda 
volebnej komisie dekanku ubezpečili, že na to budú myslieť a v závislosti od situácie aj 
ad hoc riešiť.  
 
 
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 20. 10. 2020  
 
Uznesenie 11/2020:  
AS FSEV UK dáva mandát zástupcom a zástupkyniam FSEV UK v AS UK, aby tlmočili 
pripomienky AS FSEV k diskusii o formovaní stanoviska AS UK k dokumentu Moderné 
a úspešné Slovensko, ktoré vzišli z dnešného zasadnutia. Uznesenie bolo schválené 
počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
Uznesenie 12/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na 
pracoviská FSEV UK na rok 2020, a to počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
Uznesenie 13/2020: 
AS FSEV UK prerokoval a schválil Rozpis štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK na rok 
2020, a to počtom hlasov 10 za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
Uznesenie 14/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil prílohu č. 13 k Vnútornému predpisu UK, ktorým sa 
určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK  a to počtom hlasov 10 
za, 0 proti a 0 sa  zdržalo. 
 
 

 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD  
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovatelia: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. 
 
  Mgr. Nikola Vorelová  
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Prílohy AS FSEV UK zo dňa 20.10.2020 – pripomienky a odpovede dekanky k otázkam 
od komisií AS FSEV UK k Metodike rozpisu štátnej dotácie na 2020 
 

1. Prerozdeľovanie dotácií by malo zohľadňovať výsledky komplexnej akreditácie 
(KA). Ak pôjdu prostriedky z dotácie za KA aj na pracoviská, ktoré nie neboli v 
KA, tak je potrebné uplatniť iný mechanizmus na financovanie nákladov 
pracovísk do momentu, keby budú súčasťou KA (napr. z rezervy dekanky alebo 
ako návratná (nezúročná) pôžička, ktorú začnú splácať v momente, kedy budú 
dané pracoviská v zelených číslach). (pozn. AM: vzhľadom na aktuálny návrh ide 
skôr o pripomienku k celkovej filozofii rozpisu dotácie, ktorú treba rešpektovať 
do budúcnosti). 
Prerozdelenie je v metodike a rozpise uvedené len na pracoviská, ktoré sa KA 
podieľali (ÚAP, ÚSA, ÚVP, UEŠMV a UE). Pracovisko VCĽP je financované sčasti 
účelovými zdrojmi (doktorandi zaradení na pracovisku) a sčasti z projektov. 
Nevykazuje negatívne čísla. ÚM je nové pracovisko, zriadené v súlade 
s Organizačnou štruktúrou FSEV UK, ktorú schválil senát a Dlhodobým zámerom 
FSEV UK, ktorý schválila VR. Vzhľadom k tomu, že dotácia na daný rok sa počíta 
podľa vstupných údajov za dva roky späť, prvé financie za študentov (majú Bc 
program a 1 doktoranda)  a projekty (majú 3 APVV projekty), bude až v rozpise 
2021. Dovtedy kryjú potreby pracoviska financie z publikácií členov a členiek 
pracoviska a z projektov, a čiastočne z financií dekanátu (ktoré sa v plusovom 
období vrátia naspäť na dekanát, v súlade s metodikou).  

  
2. Predpokladám, že pracovisko UNESCO/VCĽP plní aj iné funkcie, ktorých 

príjemcami sú aj iné akreditované pracoviská napr. PR celej fakulty. Prosím o 
zdôvodnenie, prečo toto pracovisko dostáva podiel z KA. Zároveň, ak je pravdou, 
že plní aj funkcie, ktorých príjemcami sú aj iné akreditované pracoviská napr. PR 
celej fakulty, zvážiť či by nebol vhodný iný spôsob prerozdelenia financií na 
pracovisko UNESCO/VCĽP ako cez podiel z KA. 
Pracovisko plní výskumné funkcie (projekty, podpora medzinárodných projektov 
a zabezpečovanie agendy kvality na fakulte) a vzdelávacie funkcie (výučba 
predmetov zameraných na ľudské práva a metodológiu, predmetov sa zúčastňujú 
najmä študentky a študenti ÚEŠMV, ÚE) ako agendu medzinárodných vzťahov. 
Financovanie cez KA členky a členova KD odmietli (ÚVP a ÚAP), preto sa táto 
suma nenachádza ani v metodike ani v rozpise na pracoviská FSEV UK. PR agendu 
zabezpečuje pracovníčka dekanátu, nie VCĽP.  

  
3. V nadväznosti na bod 2, prosím o vysvetlenie prerozdelenia zdrojov z KA na 

pracovisko UNESCO/VCĽP v rozpise dotácie za predchádzajúci rok 2019. 
Takýmto spôsobom reflektujúc výskumné a vzdelávacie funkcie VCĽP bol rozpis 
schválený aj na KD aj AS FSEV UK, aj s podielom VCĽP: Okrem toho, doktorandi 
a doktorandky VCĽP boli súčasťou výkazov výstupov vedy a výskumu v KA 



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  

v spoločnom študijnom programe Európske štúdiá a politiky (aktuálne rozdelený 
na ÚVP a ÚEŠMV) a pracovisko VCĽP sa podieľalo sumou cca 47.000 EUR na 
mzdových nákladoch garantky študijných programov na ÚSA (pre Mgr., PhD. 
a doc/prof akreditácie v období 2012-2015, pričom pracovisko vrátilo zatiaľ na 
dekanát len podiel za rok 2015). Pre rok 2020 však KD neodporúčalo pridelenie 
podielu. 

 
 
 


