Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Akademický senát FSEV UK

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu
dňa 19.10.2021 (utorok) o 13:30 hod.
online v prostredí MS Teams

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba overovateliek/-ľov zápisnice
4. Voľba tajomníka/čky AS FSEV UK
5. Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru FSEV UK (jeho aktualizácie), ktorý bol
prerokovaný VR FSEV UK dňa 22.6.2021 a Radou pre kvalitu FSEV UK dňa 14.9.2021
6. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest VŠ učiteľov a
výskumných zamestnancov
7. Prerokovanie a schválenie výšky poplatkov za štúdium na FSEV UK na ak. rok
2022/2023
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
v platforme MS Teams.
Ad 2)
Na návrh dekanky FSEV UK doc. Lucie Mokrej sa do programu riadneho zasadnutia dopĺňa
bod: Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest ostatných
zamestnancov. Predkladá sa na schválenie nasledujúci doplnený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba overovateliek/-ľov zápisnice
Voľba tajomníka/čky AS FSEV UK
Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru FSEV UK (jeho aktualizácie), ktorý bol
prerokovaný VR FSEV UK dňa 22.6.2021 a Radou pre kvalitu FSEV UK dňa 14.9.2021
Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest VŠ učiteľov a výskumných
zamestnancov
Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest ostatných zamestnancov
Prerokovanie a schválenie výšky poplatkov za štúdium na FSEV UK na ak. rok 2022/2023
Informácie z vedenia fakulty
Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty
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11. Rôzne
12. Záver

Prebieha hlasovanie o doplnenom programe, ktorý je schválený počtom hlasov za: sedem
(7), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0). Jeden člen AS FSEV UK nehlasoval.
Ďalej riadne zasadnutie prebieha podľa doplneného programu.
Ad 3)
Ako overovateľ a overovateľka zápisnice sú navrhnutí Dr. Matúš Sloboda a Mgr. Bibiana
Bajzová. Schválení sú počtom hlasov za: osem (8), proti: nula (0) , zdržal sa: jeden (1).
Ad 4)
Ako tajomníčka AS FSEV je navrhnutá Dr. Eva Capková, ktorá bola schválená počtom
hlasov za: sedem (7), proti: nula (0) , zdržal sa: jeden (1). Jedna členka AS FSEV UK
nehlasovala.
Ad 5)

Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavila aktualizácie dokumentu Dlhodobý zámer
FSEV UK, ktorý bol prerokovaný VR FSEV UK dňa 22.6.2021 a Radou pre kvalitu FSEV UK
dňa 14.9.2021. Z komisií AS FSEV UK nevzišli žiadne poznámky ani pripomienky. V rámci
rokovania pléna Dr. Andrej Mentel položil otázku, ktorá sa týka detailnosti ukazovateľov
ohľadne publikovania vo vedeckých časopisoch uvádzaných v dlhodobom zámere. Dekanka
FSEV UK doc. Lucia Mokrá odpovedá, že detaily sú v súlade s ostatnými dokumentmi
súvisiacimi s prebiehajúcou akreditáciou. Dr. Andrej Mentel považuje otázku za uspokojivo
zodpovedanú. Prebieha hlasovanie o schválení dokumentu, ktorý bol schválený počtom
hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 22/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil Dlhodobý zámer FSEV UK (jeho
aktualizácie), ktorý bol prerokovaný VR FSEV UK dňa 22.6.2021 a Radou pre kvalitu FSEV
UK dňa 14.9.2021, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Ad 6)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje dokument Počet a štruktúra VŠ učiteľov a
výskumných zamestnancov, ktorý obsahuje zmeny v počte a štruktúre zamestnancov
Ústavu aplikovanej psychológie. Z komisií AS FSEV UK nevzišli žiadne poznámky ani
pripomienky. Ani v rámci rokovania pléna nemá nikto z prítomných otázky, ani
pripomienky k predkladanému dokumentu. Prebieha hlasovanie o schválení dokumentu,
ktorý bol schválený počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 23/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru VŠ učiteľov a
výskumných zamestnancov, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula
(0).
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Ad 7)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje dokument Počet a štruktúra ostatných
zamestnancov, v ktorom je navrhnuté vytvorenie nového pracovného miesta
samostatného referenta na dekanáte, konkrétne v oddelení pre vedecko-výskumnú
činnosť. P. dekanka zdôvodňuje potrebu vytvorenia nového pracovného miesta
predovšetkým kvôli zvýšenej náročnosti administratívnych prác spojených s prípravou
akreditácie. Z komisií AS FSEV UK nevzišli žiadne poznámky ani pripomienky. Ani v rámci
rokovania pléna nemá nikto z prítomných nemá otázky, ani pripomienky k predkladanému
dokumentu. Prebieha hlasovanie o schválení dokumentu, ktorý bol schválený počtom
hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 24/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru ostatných
zamestnancov, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Ad 8)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá predstavuje dokument Výška poplatkov za štúdium na
FSEV UK na ak. rok 2022/2023. Oproti minulosti sa upravuje výška poplatku za rigorózne
konanie, vzhľadom na súčasné nedostatočné krytie nevyhnutných nákladov spojených
s rigoróznym konaním. Navrhnutá výška poplatku za rigorózne konanie je 740 €, v prípade
opakovania rigorózneho konania vzniká dodatočný poplatok vo výške 100 €. Ani v tomto
prípade z komisií senátu nevzišli žiadne poznámky ani pripomienky. V rámci rokovania
pléna tiež nemá nikto z prítomných otázky ani pripomienky k predkladanému dokumentu.
Prebieha hlasovanie o schválení dokumentu, ktorý bol schválený počtom hlasov za: deväť
(9), proti: nula (0), zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 25/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil dokument výšku poplatkov za
štúdium na FSEV UK na ak. rok 2022/2023, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) ,
zdržal sa: nula (0).
Ad 9)
Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá informuje o ostatnom kolégiu dekanky, ktoré sa
uskutočnilo 28.9.2021. V časti štúdium prodekanka Janková uvádzala štatistiky 2.kola
prijímacieho konania, v časti veda informovala o výsledkoch 2.kola prijímacieho konania na
doktorandské štúdium a požiadala o súčinnosť pri odovzdávaní ročných hodnotení
doktorandov, na ktoré je, okrem iného, naviazané aj vyplácanie štipendií doktorandom.
V časti zahraničné vzťahy prodekanka Strážnická informovala o stave prichádzajúcich
a odchádzajúcich Erazmus študentov. Referentka pre komunikáciu a rozvoj Marína
Gorghetto prezentovala zoznam propagačných aktivít a požiadala o súčinnosť riaditeľov
a riaditeľky ústavov. V časti administratíva tajomníčka fakulty Dr. Pernišová upozornila na
nedostatočné čerpanie grantov mladých a na včasné doručovanie podkladov na čerpanie
finančných prostriedkov z grantov. Na záver dekanka doc. Mokrá predstavila harmonogram
akreditačného procesu. Pripomienky ani otázky k informáciám z vedenia fakulty nie sú.
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Ad 10)
Otázky na dekanku, prodekanky a tajomníčku fakulty nie sú žiadne.
Ad 11)
V bode Rôzne sa do volebnej komisie pridala Mgr. Bibiana Bajzová.

Ad 12)
Predseda AS FSEV UK Dr. Andrej Mentel ďakuje všetkým za účasť a uzatvára
online zasadnutie AS FSEV UK.

Uznesenia AS FSEV UK zo dňa 19. 10. 2021
Uznesenie 22/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil Dlhodobý zámer FSEV UK (jeho
aktualizácie), ktorý bol prerokovaný VR FSEV UK dňa 22.6.2021 a Radou pre kvalitu FSEV
UK dňa 14.9.2021, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 23/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru VŠ učiteľov a
výskumných zamestnancov, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula
(0).
Uznesenie 24/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil počet a štruktúru ostatných
zamestnancov, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Uznesenie 25/2021: AS FSEV UK prerokoval a schválil výšku poplatkov za štúdium na FSEV
UK na ak. rok 2022/2023, a to počtom hlasov za: deväť (9), proti: nula (0) , zdržal sa: nula (0).
Predseda AS FSEV UK: Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Tajomníčka AS FSEV UK: RNDr. Eva Capková, PhD.
Overovatelia: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
Mgr. Bibiana Bajzová
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