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Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK 
 
 
Dátum: 3. marca  2015 (utorok) o 13.30h 
Miesto konania: miestnosť C 042 
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1), ospravedlnený Mgr. Martin Halás, 
PhD. (sabatical).  
 
   
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 
4. Voľba sčítacej komisie 
5. Dodatok k Organizačnému poriadku FSEV UK  
6. Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK  
7. Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FSEV UK na akademický 

rok 2015/2016  
8. Podmienky prijímacieho konania na magisterské štúdium Aplikovaná ekonómia na 

FSEV UK na akademický rok 2015/2016 
9. Informácie z Kolégia dekanky 
10. Voľba disciplinárnej komisie.  
11. Informácia z AS UK a doplňujúce voľby 
12. Doplňujúce voľby do AS FSEV UK 
13. Cyklotrasa spájajúca Mlynskú dolinu s FSEV UK 
14. Rôzne 
15. Záver 

 
 
Ad 1) Predseda AS FSEV Mgr. Daniel Klimovský, PhD. otvoril zasadnutie AS FSEV UK.  
 
Ad 2) Dekanka, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., žiadala o doplnenie programu o ďalší 
bod, ktorý sa mal týkať volieb novej disciplinárnej komisie, keďže predchádzajúcej vypršal 
mandát. Dekanka navrhla ako predsedu prodekana pre štúdium doc. Ing. Milana Horniačka, CSc. 
a za členky tejto komisie navrhla doc. Mgr. Katarínu Staroňovú, PhD. a Ing. Veroniku Miťkovú, PhD. 
a za študentskú časť Mgr. Ľubicu Šimkovú a Michaelu Dénešovú.  Mandát Anny Avdaljanovej, ktorá 
je rovnako členkou DT ešte trvá z predchádzajúceho volebného obdobia. Predseda AS FSEV zaradil 
túto požiadavku do programu ako bod 10. Navrhnutý program bol schválený plným počtom 
hlasov prítomných členov senátu. 
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Ad 3) Voľba  zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Za zapisovateľku bola zvolená Mgr. Danijela Jerotijević, PhD., za overovateľky boli zvolené 
Mgr. Ľubica Šimková a Ing. Veronika Miťková, PhD. a to plným počtom hlasov prítomných 
členov. 
 
Ad 4) Voľba sčítacej komisie 
Do sčítacej komisie navrhol predseda AS Annu Avdaljanovú za študentskú časť a za 
pedagogickú časť PhDr. Daniela Klimovského, PhD. Členovia sčítacej komisie boli 
jednohlasne schválení.  
 
Ad 5) Dodatok k Organizačnému poriadku FSEV UK  
Dekanka, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. oboznámila AS FSEV UK s návrhom dodatku 
k Organizačnému poriadku FSEV UK.  Návrh spočíva v tom, že sa majú zlúčiť ekonomické 
a personálne a mzdové oddelenie do jedného oddelenia, ktoré bude mať jednu vedúcu: 
doteraz fungovali tieto oddelenia osobitne, s dvoma vedúcimi. Doc. PhDr. Eva Letovancová, 
PhD. sa opýtala aká je náplň práce vedúcej, dekanka vysvetľuje, že štruktúra fakulty je taká, 
že sa člení na ústavy, oddelenia a súčasti a každá časť musí mať vlastného vedúceho, ktorý 
danú jednotku riadi a ktorému sa zodpovedajú zamestnanci danej jednotky. Ing. V. Miťková., 
PhD. konštatovala, načo je potrebná vedúca, ak sa tieto oddelenia zodpovedajú tajomníčke 
FSEV, Ing. Alene Čirkovej, tá odpovedá, že každé oddelenie musí mať vedúceho pracovníka. 
Dekanka zároveň hovorí, že sa takýmto spôsobom ušetrí príplatok za jedno vedúce miesto. 
V súčasnosti FSEV i tak funguje bez vedúcej personálneho a mzdového oddelenia a túto 
funkciu dočasne vykonáva vedúca ekonomického oddelenia a tieto dve oddelenia 
bezproblémovo fungujú za týchto podmienok. AS FSEV hlasoval schvaľovaní dodatku 
k Organizačnému poriadku v tomto znení, návrh bol jednohlasne prijatý.  
 
Ad 6) Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK  
AS je oprávnený schvaľovať počet a štruktúru pracovných miest, v bode 5 dekanka navrhla 
spojiť ekonomické a personálne a mzdové oddelenie, počet miest by tam teda bol: štyri 
pracovníčky a jedna vedúca. Mgr. Sabinovej, vedúce študijného oddelenia, ktorá  aktuálne 
pracuje aj ako lokálna administrátorka sa v tejto pozícii upravuje pracovný úväzok na 0,25, čo 
je postačujúce vzhľadom na aktuálny počet študentov a nároky na prácu a AISom. Dekanka 
informovala AS FSEV o návrhu na vypísanie výberového konania na tri docentské miesta na 
Ústave verejnej politiky (2 docenti so zameraním na verejnú politiku a verejnú správu, 1 
docent so zameraním na ekonomické predmety), jedno docentské miesto na Ústave 
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, jedno miesto pre výskumného pracovníka na 
Ústave sociálnej antropológie a miesto vedúceho Ekonomického oddelenia.  
Ing. Miťková, PhD. sa opýtala, a otázku podobného charakteru položila doc. Letovancová, či 
by pre pozíciu lokálneho administrátora nebolo dobré mať plný pracovný úväzok. Dekanka 
informuje, že nám za ostatné dva roky počet študentov klesol o 50 percent a fakulta si vystačí 
s 0.25 úväzkom. Doc. Kanovský skonštatoval, že pracovné miesto a úväzok sú dve odlišné 
veci, diskutovalo sa, či má AS právomoc rozhodovať o jednom aj druhom (alebo iba o počte 
pracovných miest). Dekanka argumentovala, že za súčasného stavu by i úväzok 0,5 bol 
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prehnaný, že administratívna sila na tejto pozícii nemá čím naplniť 7.5 hodinový pracovný 
úväzok denne. Doc. Kanovský sa pýtal, či vedúci ústavu musí žiadať AS ak chce 
pracovníkovi znížiť úväzok na 0.5 z 1.00. Dekanka odpovedala, že by mal postupovať takto, 
ale predovšetkým musí s týmto návrhom súhlasiť samotný zamestnanec. Doc. Letovancová sa 
následne opýtala, či AS rozhoduje o konkrétnych ľuďoch, alebo iba o pracovných miestach. 
Doc. Kanovský argumentoval, že ak má AS nárok schvaľovať úväzky, prečo teda neschvaľuje 
i tie situácie, keď pracovník s návrhom súhlasí. Dekanka odpovedala, že z právneho hľadiska 
ja takýto prípad dvojstranná dohoda, čo mení situáciu. PhDr. D. Klimovský, PhD. navrhol, 
aby tento bod bol schválený tak ako bod navrhnutý. 
Doc. Letovancovej nebolo jasné, prečo sa má rušiť pracovné miesto a nie iba znížiť úväzok. 
Doc. Kanovský konštatoval, že prvýkrát počuje, že AS rozhoduje o znižovaní úväzkov. Doc. 
Horniaček opakoval, že v každom prípade, pre pozíciu IT nie je potrebné celý pracovný 
úväzok vzhľadom k počtu študentov. Tajomníčka FSEV Ing. Čirková dodala, že v zákonníku 
práce je striktne uvedený postup pri rušení pracovných miest, na rozdiel od postupu pri ich 
vzniku. Dekanka povedala, že zákonník chráni zamestnanca, nie zamestnávateľa. Mgr. 
Broniš, PhD. doplnil, že organizačná zmena, nie je jediný dôvod pre prepustenie zamestnanca, 
ale sú aj iné spôsoby. Dekanka uvádza, že za ostatné dva roky boli vždy ukončené pomery 
dohodou  s odstupným. Doc. Kanovský opakuje, že treba zistiť, či AS má schvaľovať aj 
rozsah pracovných úväzkov, nielen ich počet a štruktúru. PhDr. Klimovský, PhD. 
skonštatoval, že nemôžeme schvaľovať niečo,  na čo nemáme právomoci.  
Diskusia sa vrátila k úväzku Mgr. Sabinovej. Ing. Miťková, PhD. povedala, že odvoláva svoj 
návrh. Dr. Masaryk skonštatoval, že právna komisia nemá k tomuto stanovisko.  
 
Ad 7) Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FSEV UK na 
akademický rok 2015/2016.  
Od septembra 2013 je PhD. štúdium tretím stupňom štúdia, mení sa prijímacie konanie, ktoré 
musí byť realizované do konca júna. Doc. Kanovský objasňuje, že je iné iba to, že sa 
kandidáti prihlasujú na témy a školiteľa. Na oddelenie vedy a výskumu musia byť  do 13. 5. 
doručené témy a do 15.5. 2015 musia byť témy vypísané. Právna, pedagogická i vedecká  
komisia navrhli prijať tento dokument v predloženom znení. Návrh bol jednohlasne 
schválený.  
 
Ad 8) Podmienky prijímacieho konania na magisterské štúdium Aplikovaná ekonómia 
na FSEV UK na akademický rok 2015/2016 
Dekanka informovala AS FSEV, že minister školstva podpísal akreditáciu na dva roky pre 
magisterský program v odbore Aplikovaná ekonómia. Podmienky sú podobné ako pre 
bakalárky stupeň, okrem termínu prihlášok, ktorý sa posúva o mesiac neskôr, teda na apríl.  
Dekanka navrhla, aby bola použitá iba tlačená prihláška, očakáva sa, že uchádzači budú 
hlavne z bakalárskeho stupňa odboru Aplikovaná ekonómia FSEV. Právna komisia navrhla 
prijať tento návrh v predloženom znení (samostatný dokument). Pedagogická komisia 
navrhla, aby uchádzač dodal doklad o zaplatení. Dekanka súhlasila. Ing. Miťková povedala, 
že by bolo dobré doplniť informáciu o tomto štúdiu na stránku fakulty a rovnako pridať do 
Aktualít.  Ing. Miťková tiež namietla, že podanie prihlášok nekorešponduje s bakalárskym 
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stupňom, dekanka argumentovala, že podpis ministra získali tak rýchlo ako sa dalo. Návrh bol 
jednohlasne schválený.  
 
Ad 9) Informácie z Kolégia dekanky 
Dekanka informuje o bodoch riešených na ostatnom Kolégiu dekanky: podmienkach 
prijímania na magisterský stupeň, podávaní prihlášok do 18.3. 2015, skúšaní na štátniciach 
(vedúci ústavov mali dodať členov štátnicových komisií), zmene študijných plánov, naplnení 
výučby – neotvárajú sa kurzy, na ktoré sa nezapísalo minimálne 10 ľudí. Dekanka tiež 
informovala o počte doručených elektronických prihlášok. Dekanka informovala AS, že sa 
pravdepodobne budú prijímať všetci uchádzači, ktorí majú záujem o štúdium na FSEV. Je 
potrebné pristúpiť aktívne k zvyšovaniu počtu študentov, propagovať štúdium. Doc. PhDr. 
Oľga Gyarfášová, PhD. sa opýtala, či sa už vie o počte študentov vzhľadom k jednotlivým 
ústavom. Dekanka odpovedá kladne. Opakuje, že elektronické prihlášky museli byť zaslané 
do konca februára. Ing. Miťková, PhD. hovorí, že tí uchádzači, ktorých papierová prihláška 
príde pár dní po termíne by mali byť prijatí, vzhľadom k nízkemu počtu študentov.  
Prodekan Broniš informoval o programe Erasmus+, fakulta tento rok neparticipuje 
v programe pre učiteľov, treba sa preto hlásiť na výmenné pobyty.  Dekanka informovala 
o verejnom obstarávaní a nákupe leteniek. Tiež upozorňuje, že nemožno otvárať nové 
pracovné miesta, iba tie, ktoré už boli schválené. Fakulta je zatiaľ v rozpočtovom provizóriu, 
dostávame asi 60 percent z rozpočtu, zvyšok dáva UK z podnikateľskej činnosti. Možno 
vypisovať iba miesta na garantov odborov. V priebehu mesiaca prebehne schvaľovanie 
rozpočtu. Dekanka zároveň informovala, že asi 20 percent našich študentov získava prax už 
počas štúdia, na úrovni Slovenska je to iba asi 5 percent. Mgr. Ľubica Šimková sa opýtala, by 
bolo možné posielať informácie z Kolégia dekanky a Vedeckej rady členom senátu. Predtým 
to bolo bežnou praxou a dohodli sa, že Dr. Klimovský bude tieto informácie preposielať. 
 
Ad 10) Voľba disciplinárnej komisie.  
Funkčné obdobie predchádzajúcej komisie skončilo v máji 2014, potrebné zvoliť novú 
komisiu. Momentálne má DK podnet kvôli neplateniu školeného a ešte jeden ďalší prípad. 
Hlasovanie je tajné. Výsledky hlasovania: všetky kandidáti získali 10 z desiatich hlasov, 
okrem doc. Horniačka, ktorý získal 9 z desiatich hlasov.  
 
Ad 11) Informácia z AS UK a doplňujúce voľby 
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. informovala o zasadnutí AS UK. Prvé tohtoročné 
zasadnutie sa konalo 28.2. a trvalo asi štyri hodiny. Prebehli hlasovania, schvaľovali sa 
prorektori: nebol zvolený prorektor Meško, novými prorektormi sú prorektor Moczo pre vedu, 
doc. Ostatníkova pre zahraničné vzťahy, Dr. Kovačičová pre štúdium,  doc. Olejár pre IT. 
Zatiaľ sa nehlasovalo o zmenách, ktoré sa týkajú VT parku, pretože štatút VT parku nebol 
prehodnotený vedeckou radou. Centrum UNESCO sa stáva súčasťou rektorátu. Deň predtým 
zasadnutím bol podpísaný rozpočet, ale agenda týkajúca sa  rozpočtu sa bude riešiť až v marci 
alebo apríli.  Zmenili sa pravidlá v hodnotení publikácií – znížila sa váha monografií 
v prospech karentu.  Posun od kvantity ku kvalite. V rámci FSEV je potrebné zvoliť člena do 
AS UK. Doc. Letovancová  súhlasí zo zmenami váh pre publikácie hovorí, že ak sa zmeny 
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konajú príliš často, publikovanie sa zle plánuje, najmä ak sa spätne dva roky dozadu zníži 
váha. Doc. Gyarfášová  povedala, že tieto pravidlá majú trvať zatiaľ dva roky, výčitka 
ministerstvu, že pravidlá dodá vždy začiatkom roka na jeden rok, teraz je prísľub, že by tieto 
pravidlá mali byť stabilné na dva roky, avšak dekanka hovorí, že metodika je zatiaľ je 
podpísaná iba na rok 2015. Pripomienka Dr. Klimovského o príklade z Holandska, reaguje 
Dr. Broniš, ktorý tvrdí, že tam problém bol inde.  
Dr. Klimovský hovoril o doplňujúcich voľbách, ktoré majú byť vypísané, navrhuje dátum 25. 
3. 2015 – kandidátov treba navrhnúť 18.3. 2015. Návrhy treba podávať do podateľne., Doc. 
Gyarfášová upozornila, že ide o krátky mandát. Členovia AS FSEV by mohli zvážiť 
kandidovanie do AS UK. Návrh týkajúci sa volieb do AS UK bol jednohlasne schválený.  
 
Ad 12) Keďže Dr. Karen Henderson už nie je členkou AS FSEV, je potrebné zvoliť jej 
náhradníka/čku. Predseda AS FSEV navrhol zlúčiť termín týchto volieb s voľbami do AS UK. 
Návrh týkajúci sa volieb do AS FSEV bol jednohlasne schválený.  
 
Ad 13) Cyklotrasa spájajúca Mlynskú dolinu s FSEV UK 
Mgr. M. Halás, PhD. prišiel s návrhom o podanie petície na podporu predĺženia cyklotrasy po 
FSEV. Vyzbieraných bolo 88 podpisov. Žiadosť je potrebné podať na magistrát. Dekanka 
zaujala stanovisko: cituje z Poverenia, ktoré je bolo udelené rektorom. Hovorí, že majiteľom 
budovy FSEV nie je fakulta, ale UK. AS FSEV teda nemôže žiadať o poverenie úlohy, ku 
ktorej dekanka nemá právomoci. Výzva má smerovať na iný orgán. Dekanka povedala, že nie 
je partnerom pre mestskú časť Ružinov. Žiadosť o eventuálne poverenie dekanky, 
k zastupovaniu v tejto otázke musí podať niekto iný, nie dekanka samotná. Dekanka hovorí, 
že AS ide nad svoje kompetencie.  Dr. Broniš navrhol preformulovať žiadosť rektorovi, ale 
žiadateľom nemôže byť AS FSEV, ale eventuálne Dr. Halás ako navrhovateľ tejto aktivity. 
Dr. Klimovský povedal, že senát vzal na vedomie vysvetlenie Vedenia fakulty, Dr. Halás sa 
musí týmto sám zaoberať. Je potrebné naformulovať adekvátne žiadosť, priložiť petíciu, 
rektor to podá ďalej. AS FSEV nemôže zaviazať rektora. Dekanka hovorí, že si treba 
naštudovať potrebné dokumenty. Téme sa budeme venovať  ďalej, ale za iných okolností. 
Hlasovanie nepotrebné, keďže by bolo  nulitné.  
 
Ad 14) Rôzne  
Mgr. Ľubica Šimková informuje o iniciatíve študentov týkajúcej sa OZ, ktoré založil pri 
FSEV Ján Slimák. Na stretnutí študentov a Jána Slimáka bolo dohodnuté, že toto OZ preberú 
a budú pokračovať v aktivitách. Členmi by mali byť i fakultní senátori (ľubovoľne). OZ má 
najbližšie organizovať diskusiu o nezamestnanosti mladých. Podnety na prácu OZ sú vítané. 
Doc. Letovancová  sa informovala, kde sa dajú nájsť informácie o tomto OZ. Mgr. Šimková 
hovorí, že pracujú na zmene stanov, následne bude informácia zverejnená na stránke fakulty. 
Dekanka vysvetľuje, že Slimák sa dal do organizovania FSEV festu. Dekanka informovala, že 
bolo rozhodnuté, že pre študentov, ktorí sú v AS FSEV bude vyhradená miestnosť A119. Bc. 
Tomáš Malec informoval o valnom zasadnutí študentskej rady VŠ.  Doc. Letovancová sa 
pýtala, čo je náplňou tejto inštitúcie, aké má ambície? Dr. Klimovský vysvetľuje, ako to bolo 
v minulosti. Je to najvyšší samosprávny orgán v rámci študentov.  
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Na záver zasadnutia AS FSEV dekanka distribuovala stanovisko, podľa ktorého nie je možné 
zosúladiť funkčné obdobia dekanky s činnosťou AS FSEV (príloha). Diskusia.  
Predseda AS FSEV UK PhDr. Daniel Klimovský, PhD. uzatvoril zasadnutie AS FSEV UK.  
 
 
Zapísala: Mgr. D. Jerotijević, PhD.  
Schválil: PhDr. D.Klimovský, PhD., predseda AS FSEV UK 
Overili:  Ing. Veronika Miťková, PhD. a Mgr. Ľubica Šimková 
 
 


