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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

dňa 29.9. 2020 
Videokonferencia na platforme MS Teams 

  
Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest pedagogických a 

výskumných pracovníkov FSEV UK od 1.10.2020 
5. Prerokovanie a schválenie personálnych návrhov na členov VR FSEV UK 
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK. 
7. Voľba predsedníčky/predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK 
8. Informácie z vedenia fakulty 
9. Doplnenie právnej komisie AS FSEV UK a komisie pre rozpočet a hospodárenie AS 

FSEV UK 
10. Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
Ad 1) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára zasadnutie a víta všetkých zúčastnených 
na platforme Microsoft Teams. Z rodinných dôvodov sa ospravedlnila Mgr. Nikola 
Vorelová, ostatní členovia a členky sú prítomní na zasadnutí AS FSEV. 
  
Ad 2) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel predstavuje program. 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 Mgr. Matúš Sloboda, PhD. a Mgr. Bibiana Bajzová. Schválení sú počtom hlasov 
10, nikto sa nezdržal a ani nehlasoval proti.  
 
Ad 4) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje počet a štruktúru pracovných miest 
pedagogických a výskumných pracovníkov FSEV UK od 1.10.2020. Detailne predstavila 
dôvody, t.j. najmä odchod Dr. Gabriela Weibla z Ústavu európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov a rozširovanie výučby v anglickom jazyku na Ústave 
aplikovanej psychológie. Počas diskusie neboli vznesené žiadne námietky a ani otázky.  
 
Uznesenie 7/2020:  
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AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru pracovných miest pedagogických 
a výskumných pracovníkov FSEV UK od 1.10.2020 v predloženom znení, a to počtom 
hlasov 10 za, 0 proti, 0 sa  zdržalo.  
 
 
Ad 5) 
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje personálne návrhy na interných členov 
Vedeckej rady FSEV UK. Menovite ide o Doc. PhDr. Juraja Podobu, CSc. z Ústavu sociálnej 
antropológie a Prof. Stevena Saxonberga, PhD. z Ústavu európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov. Hlavným dôvodom je proporčné pokrytie jednotlivých 
študijných odborov na fakulte a zároveň dodržanie zákonnej požiadavky pomeru z 
interných a externých členov VR FSEV UK. 
  
Uznesenie 8/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a v tajnom hlasovaní schválil personálne návrhy na členov VR 
FSEV UK, menovite  Doc. PhDr. Juraja Podobu, CSc.  a Prof. Stevena Saxonberga, PhD., a to 
pri oboch počtom hlasov 10 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
 
Ad 6) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel poveruje predsedu volebnej komisie Dr. 
Slobodu vyhlásením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK. Po 
krátkej diskusii ohľadne súčasnej situácie pandémie koronavírusu a možnosti voľby 
prezenčne sa senátori a senátorky dohodli, že návrhy na nového člena/členku AS FSEV 
UK sa môžu predkladať do 26.10.2020. Následne sa najneskôr do 4.11.2020 zverejní 
zoznam kandidátov a kandidátok, aby sa voľby do zamestnaneckej časti AS FSEV UK 
uskutočnili 11.11.2020.  
 
Uznesenie 9/2020:  
AS FSEV UK  prerokoval a schváli doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti senátu, a to 
na 11.11.2020 počtom hlasom 10 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
 
Ad 7) 
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára voľbu predsedníčky/predsedu 
Pedagogickej a vedeckej komisie AS FSEV UK. Svoju kandidatúru ohlasujú Mgr. Danijela 
Jerotijevič, PhD. a Mgr. Nikoleta Kuglerová. Následne prebieha tajné hlasovanie, ktorého 
výsledkom je zvolenie Dr. Jerotijevič za novú predsedníčku pedagogickej a vedeckej 
komisie počtom 10 hlasov za, žiaden proti a zdržali sa z celkovo 10 hlasujúcich. Mgr. 
Kuglerová získala 2 hlasy za, 2 proti a zdržali sa 5 členovia/členky AS FSEV z celkovo 9 
hlasujúcich.  
 
Uznesenie 10/2020:  
AS FSEV UK za novú predsedníčku pedagogickej a vedeckej komisie zvolil Mgr. Danijelu 
Jerotijevič, PhD. počtom hlasov 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
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Ad 8)  
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o dvoch septembrových zasadnutiach 
kolégia dekanky, kde hlavnou témou prvého bola výučba, jej začiatok a forma. 
Výsledkom meškajúceho verejného obstarávania sa začiatok výučby posunul do online 
priestoru, nakoľko neboli dodané všetky ochranné a hygienické pomôcky na bezpečné 
zabezpečenie fyzickej výučby. Ďalej dekanka informovala, že na doktorandské štúdium 
bola vydaná nová smernica, ktorá nariaďuje vyplnenie plánu štúdia na celé tri roky, aby 
sa tým zabezpečila lepšia a hlbšia kontrola doktoranda/doktorandky. Bodom programu 
boli aj návrhy na interných členov VR FSEV UK, ktoré AS FSEV UK schválil na dnešnom 
zasadnutí. Čo sa týka zahraničných vzťahov, tak Dr. Strážnická informovala, že na 
mobilitu vycestuje iba tretina pôvodného počtu záujemcov a na fakultu príde 9 
študentov/študentiek. Z administratívneho hľadiska bola spomenutá zmena pracovných 
časov a prechod na prácu doma. Rovnako tak, v súvislosti so situáciou pandémie 
koronavírusu bol na fakulte zriadený krízový štáb.  
 
Na neskoršom kolégiu dekanky medzi hlavné témy patrili motivačné štipendiá – tie 
budú vyplatené počas októbra a boli udelené v súlade s vnútornými predpismi. 
Dôležitou súčasťou boli aj nové štandardy kvality výučby, kde sa ešte čaká na finálnu 
podobu metodiky posudzovania. Dekanka uviedla, že nakoľko máme vyššie štandardy, 
než sú uvedené, tak nebude problém preukázať ich plnenie pri kontrole po 24 
mesiacoch. Dôležitým bodom kolégia bola aj Metodika rozpisu štátnej dotácie, ako aj 
samotného rozpisu, kde riaditelia a riaditeľky jednotlivých ústavov mali viaceré 
pripomienky. Dekanka preto požiadala AS FSEV UK, aby si Metodiku preštudoval a dodal 
stanovisko za jednotlivé komisie, aby na najbližšom kolégiu mohli znova prerokovať 
tento bod. 
 
 
Ad 9)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel otvára bod doplnenie komisií AS FSEV UK, 
keďže s odchodom Dr. Weibla je potrebná nová distribúcia členov a členiek.  
 
RNDr. Eva Capková, PhD. sa pridáva do komisie pre rozpočet a hospodárenie.  
Mgr. Bibiana Bajzová sa pridáva do komisie pre rozpočet a hospodárenie. 
Mgr. Nikoleta Kuglerová sa pridáva do právnej komisie. 
 
Ad 10)  
Dr. Jerotijevič sa informuje ohľadne online výučby a možnosti požadovať od študentov 
pripojenie prostredníctvom videa. Dekanka informuje, že nakoľko to nie je v rozpore 
s ustanoveniami UK a ani FSEV UK, tak v prípade, že je táto požiadavka zapracovaná 
v informačnom liste predmetu, tak je to legitímne žiadať od študentov a študentiek. 
Rovnako tak má táto požiadavka legitimitu počas seminárov a komunikácii medzi 
vyučujúcim/vyučujúcou so študentom/študentkou, pokiaľ však nie je ohrozená technická 

kapacita online výučby kvôli používaniu kamier.  
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Viacerí členovia a členky AS FSEV UK sa ďalej informujú o možnosti rámcovej zmluvy 
miesto EKS pre väčšiu flexibilitu pri obstarávaní kancelárskych potrieb. Dekanka odpovedá, 
že sme jediná fakulta, ktorá by preferovala rámcovú zmluvu, a teda stanovisko 
Rektorátu je k rámcovej zmluve zamietavé. Na nákup kancelárskych potrieb je potrebné 

využívať EKS zabezpečované RUK.  

 
Ad 11)  
V bode rôzne neboli položené žiadne otázky ani pripomienky.  
 
Ad 12)  
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára 
elektronické zasadnutie AS FSEV UK. 
 

 
Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 29. 9. 2020  
 
Uznesenie 7/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru pracovných miest pedagogických 
a výskumných pracovníkov FSEV UK od 1.10.2020 v predloženom znení, a to počtom 
hlasov 10 za, 0 proti, 0 sa  zdržalo.  
 
Uznesenie 8/2020:  
AS FSEV UK prerokoval a v tajnom hlasovaní schválil personálne návrhy na členov VR 
FSEV UK, menovite  Doc. PhDr. Juraja Podobu, CSc.  a Prof. Stevena Saxonberga, PhD., a to 
pri oboch počtom hlasov 10 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
 
Uznesenie 9/2020:  
AS FSEV UK  prerokoval a schváli doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti senátu, a to 
na 11.11.2020 počtom hlasom 10 za, 0 proti, 0 sa zdržalo.  
 
Uznesenie 10/2020:  
AS FSEV UK za novú predsedníčku pedagogickej a vedeckej komisie zvolil Mgr. Danijelu 
Jerotijevič, PhD. počtom hlasov 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 

 
Predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej Mentel, PhD  
 
Zapisovateľ: Bc. Rastislav Križan  
 
Overovatelia: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. 
 
  Mgr. Bibiana Bajzová 
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Prílohy z tajného hlasovania AS FSEV UK zo dňa 29.9.2020 
 
Príloha k b.5 

 
 
Príloha k b.7 
 

 


