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Zápisnica zo zasadnutia AS FSEV 
dňa 28.02. 2016 

 
  . 
Program: 
                                                                                       

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 
4. Zriadenie stálych komisií AS FSEV UK a voľba ich predsedov/níčok 
5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 6 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 

Organizačný poriadok FSEV UK 
6. Prerokovanie a schválenie počtu a štruktúry pracovných miest pedagogických a 

výskumných zamestnancov k 1.3.2017 a ostatných zamestnancov FSEV UK k 1.4.2017 
7. Informácie z vedenia fakulty 
8. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
Ad 1)  

Predseda AS FSEV Mgr. Andrej Mentel, PhD. otvára zasadnutie AS.  

Ad 2)  

Prebieha hlasovanie o programe zasadnutia. Program je schválený všetkými prítomnými 
členmi AS (v počte 9 hlasov).  

Ad 3)  

Za zapisovateľku je zvolená Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. Za overovateľov sú zvolení Mgr. 
Tomáš Profant, PhD. a Lucia Gallová.  

Ad 4)  

Členovia AS FSEV sa rozdeľujú do stálych komisií. 

Za predsedníčku volebnej komisie je navrhnutá a následne jednomyseľne zvolená Lucia 
Gallová.  

Počet hlasov: 9 

Hlasy za: 9  
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Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

Členmi volebnej komisie sa stávajú Mgr. Tomáš Malec a Miroslava Rosáková.  

Za predsedu právnej komisie je navrhnutý PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Následne je 
zvolený plným počtov hlasov t.j. 9.  

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

Členmi právnej komisie sa stávajú Mgr. Andrej Mentel, PhD. a Mgr. Tomáš Malec.  

AS FSEV pristupuje k voľbe členov komisie pre rozpočet a hospodárenie. Členmi komisie pre 
rozpočet a hospodárenie sa stávajú Ing. Veronika Miťková PhD., PhDr. Radomír Masaryk, 
PhD. Lucia Gallová.  

Navrhnutý kandidát na predsedu komisie pre rozpočet a hospodárenie je Mgr. Andrej Mentel, 
PhD. Následne je zvolený plným počtov hlasov t.j. 9.  

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

AS FSEV pristupuje k voľbe členov pedagogickej komisie. Členmi komisie  sa stávajú Mgr. 
Tomáš Profant, PhD., Mgr. Danijela Jerotijević, PhD., Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., 
Miroslava Rosáková.  

Na miesto predsedníčky pedagogickej komisie je navrhnutá Ing. V. Miťková, PhD. Následné 
je zvolená jednomyseľne, 9. hlasmi.  

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 
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Zdržali sa hlasovania: 0  

Ad 5) 

Dekanka predstavuje návrh Dodatku č. 6 (samostatný dokument).  

Vedenie fakulty prišlo s návrhom zriadiť pracovnú pozíciu referenta pre zahraničné vzťahy 
a referenta pre komunikáciu, ktorá by zahŕňala aj PR. Obe pozície by mali byť pod oddelením 
pre zahraničné vzťahy a rozvoj (zmena oproti predchádzajúcemu názvu). Zároveň by bolo 
zrušené jedno miesto referenta pre legislatívu v náplni 0.5 úväzku.  

Predseda AS sa pýta na stanovisko právnej komisie, tá nemá pripomienky. Členovia AS 
FSEV hlasujú o návrhu k dodatku. Výsledok hlasovania:  

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

 

Ad 6)  

V rámci tohto bodu navrhuje dekanka zmenu štruktúry pracovných miest, avšak bez  
navýšenia počtu zamestnancov. 

Dekanka navrhuje zrušenie jedného pracovného miesta v knižnici v dôsledku odchodu 
zamestnanca do dôchodku a zároveň zníženiu náplne práce v knižnici.  

Následne navrhuje navýšenie pracovných miest vo funkcii referenta pre VVČ a projektového 
manažéra o jedno pracovné miesto a zrušenie miesta referenta pre VVČ v rozsahu 0.5 úväzku. 
Na oddelení tak dôjde k navýšeniu o 0.5 úväzku.  

Ďalej dekanka vysvetľuje, že v rámci ÚSA FSEV potrebné urobiť návrh pre zmenu garanta 
a zároveň vytvoriť funkčné miesto docenta pre garantov ÚSA.  

Navrhuje tiež znížiť počet údržbárov z dvoch na jedného.  

Pozícia technik na zabezpečenie ochrany. Táto činnosť bola zabezpečená dohodou, navrhuje 
sa zriadenie pozície technika na pozícii bezpečnosti. Čiastočná náplň: 0.25 úväzku. Technik 
potrebný ihneď, od 1.3. 2017.  
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Ing. Veronika Miťková, PhD. sa pýta na miesto referenta pre VVČ.  Dekanka odpovedá, že 
projektové miesto referentky je na 60 percent platené z projektov, ktoré na fakulte sú. Toto 
miesto sa neplánuje obsadiť ihneď, avšak je plán ho v budúcnosti obsadiť, keďže RNDr. 
Viechová, PhD. je už teraz spravuje niekoľko desiatok projektov na fakulte.  

Ing. Veronika Miťková, PhD. sa tiež pýta, či by nebolo dobré ponechať názov pracovnej 
pozície referent pre rozvoj a legislatívu (t.j. či nenechať výraz „legislatíva“ v názve). Dekanka 
odpovedá, že táto osoba nebude mať legislatívu na starosti, pretože v prípade sporov sa 
musíme nechať zastupovať advokátom registrovaným v advokátskej komore.   

AS FSEV hlasuje o počte a štruktúre pracovných miest a schvaľuje tento návrh počtom hlasov 
9.  

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0  

Uznesenie AS FSEV 3/2107: AS FSEV schvaľuje počet a štruktúru pracovných miest 
pedagogických a výskumných zamestnancov k 1.3.2017 a ostatných zamestnancov FSEV UK 
k 1.4.2017 
 

Ad 7)  

Dekanka FSEV doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. prezentuje informácie z kolégia 
dekanky.  

Hovorí, že dňa 18. 4. 2017 bude udelené dekanské voľno. Ďalej informuje o počte grantov 
mladých  a povinnostiach doktorandov; oznamuje termín Dňa otvorených dverí (8.3. 2017). 
Apeluje na zvýšenie učiteľskej mobility v rámci programu Erasmus+. Vysvetľuje aké PR 
aktivity fakulta pripravuje. Hovorí tiež, že na fakulte bola kontrola z inšpektorátu práce 
a odporučila aby sa odchody na obedňajšiu prestávku vyznačovali (platí pre administratívnych 
pracovníkov). Aktuálne sa hľadá adekvátne riešenie. Informuje, že prebehlo školenie pre 
všetky tajomníčky fakulty.  

Ad 8)  

V rámci otázok pre dekanku sa Ing. Veronika Miťková, PhD. pýta, či má Ústav verejnej 
politiky garanta. Dekanka odpovedá, že má zabezpečeného garanta do 30. 08. 2017; zároveň  
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doc. Ing. Emília Sičáková – Beblavá, PhD. žiada o profesúru, v prípade, že bude úspešná, 
bude garantom odboru následne ona.  

Mgr. Tomáš Profant, PhD.  sa pýta ako postupovať pri uvoľňovaní študentov na stáže.  Ing. 
Veronika Miťková, PhD. sa pýta, či môžeme dostať zoznam študentov, ktorí sú aktuálne na 
Erasme. Dekanka hovorí, že riaditelia ústavov túto informáciu majú.  

Ing. Veronika Miťková, PhD spomína, že žiadala o zoznam kompetencií učiteľov v AIS t.j. 
aké sú jednotlivé role v AIS-e. Dekanka odpovedá, že zašle túto informáciu do ďalšieho 
zasadnutia.  

Ad 9)  

Bez pripomienok.  

Predseda AS FSEV Mgr. Andrej Mentel, PhD. uzatvára zasadnutie senátu.  

Predseda AS FSEV: Mgr. Andrej Mentel, PhD.  

Zapisovateľka: Mgr. Danijela Jerotijević, PhD.  

Overovatelia: Mgr. Tomáš Profant, PhD.  

                       Lucia Gallová  

Zoznam uznesení: 

Uznesenie AS FSEV 2/2107: AS FSEV schvaľuje Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu FSEV 
UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK 

Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie AS FSEV 3/2107: AS FSEV schvaľuje počet a štruktúru pracovných miest 
pedagogických a výskumných zamestnancov k 1.3.2017 a ostatných zamestnancov FSEV UK 
k 1.4.2017 
Hlasy za: 9  

Hlasy proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 
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Zdržali sa hlasovania: 0 

 
 


