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Zápisnica zo zasadania akademického senátu FSEV UK zo dňa 8. apríla 2014. 

 

Dátum: 8. apríl 2014 

Miesto konania: miestnosť C042 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1) 

  

Na začiatku stretnutia predseda AS FSEV UK doc. Horniaček privítal účastníkov. 

Konštatoval, že AS FSEV UK je uznášaniaschopný.  

 

Predseda AS oboznámil členov senátu s návrhom programu. Navrhol doplniť program 

o bod  „Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku FSEV UK.“ Program 

zasadania AS FSEV UK schválil senát jednohlasne bez pripomienok. (za 10, proti 0, zdržal sa 

0) 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

4. Informácie z vedenia fakulty 

5. Vyhlásenie termínu volieb kandidáta na dekana a termínu podávania návrhov na 

kandidáta na dekana  

6. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu na odvolanie troch externých členov Vedeckej 

rady FSEV UK 

7. Prerokovanie novely návrhu Pracovného poriadku FSEV UK 

8. Prerokovanie výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení 

fakulty za rok 2013 

9. Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu študijných programov na FSEV 

UK 

10. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku FSEV UK. 

11. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty  

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Nasledoval návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa bol 

navrhnutý Dr. Broniš, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Buzalka a Dr. Findor. AS 

FSEV UK schválil zapisovateľa a overovateľov jednohlasne. (za 10, proti 0, zdržal sa 0) 

 

 

Informácie z vedenia fakulty. Dekanka FSEV UK Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. 

informovala o témach preberaných na kolégiu dekanky. Poskytla informácie o podaných 

prihláškach na jednotlivé študijné programy na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. 

Očakáva sa zníženie počtu záujemcov o cca 500 študentov. Informovala o príprave ročenky 

na budúci akademický rok a o príprave študijných plánov. Pred týmito aktivitami ma 

najvyššiu prioritu príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu. Na kolégiu sa tiež 

diskutovalo o vede a doktorandskom štúdiu. Vedenie pripraví predpis externého 

doktorandského štúdia. 

 

Doc. Letovancová ako predsedníčka volebnej komisie oboznámila účastníkov senátu 

o blížiacej sa voľbe kandidáta na   dekanku/dekana FSEV UK. Navrhla termín podávania 

návrhov na 16. 6. 2014. Návrh može dať jednotlivec alebo ústav, s písomným  súhlasom 
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kandidáta a podáva sa do podateľne. Tlačivo a inštrukcie dostane akademická obec e-mailom. 

Navrhla termín voľby na 9.9.2014 o 10:00.  

 

Uznesenie 61∕∕2014: AS FSEV UK schválil termín voľby kandidáta na  

dekanku/dekana na 9.9.2014 10:00. Termín podávania návrhov je do 16.6.2014.  

AS FSEV UK schválil uznesenie jednohlasne. (za 10 proti 0, zdržal sa 0) 

 

Doc. Mokrá oboznámila senát s návrhom na zníženie počtu členov vedeckej rady FSEV 

UK, tak aby zloženie senátu spĺňalo právne požiadavky. Niektorí členovia prešli do 

externého prostredia. Vysoký počet členov tiež komplikuje stretávanie sa vedeckej rady.  

Navrhla aby AS FSEV UK hlasoval o ukončení členstva prof. Kollárika, doc. Ritomského, 

a doc. Lešku.  

Doc. Buzalka sa informoval o kritériách výberu členov vedeckej rady FSEV UK. Navrhol, 

aby perspektívne členmi vedeckej rady boli aj ľudia zo zahraničia.  

Doc Mokrá informovala, že návrh členov vedeckej rady je v kompetencii dekanky, zvyčajne 

po zvolení. Pri kritériách sa zohľadňuje zákon o vysokých školách, členom by mal byť 

významný odborník. Vedenie sa nebráni aj zahraničným expertom. Treba ich vybrať tak, aby 

sa mohli zúčastňovať zasadaní. O niektorých otázkach členovia vedeckej rady musia 

hlasovať osobne, napr. personálne otázky, obhajoby habilitačných prác etc.  

Pre prebiehajúcu akreditáciu aktuálne nie je vhodné meniť zloženie vedeckej rady, po 

voľbách by dekanka/dekan mohol zvážiť zníženie počtu členov.   

Po ukončení diskusie vyhlásil predseda AS FSEV UK hlasovanie.  

Hlasovanie prebehlo tajne. Predsedníčka volebnej komisie oznámila výsledky hlasovania.  

 

Uznesenie 62∕2014: AS FSEV UK súhlasí s ukončením členstva prof. Kollárika, 

doc. Ritomského, a doc. Lešku vo vedeckej rade FSEV UK pomerom hlasov:  

Prof. Kollárik 10, proti 0 

Doc. Leška za 10, proti 0 

Doc. Ritomský za 8, proti 2 

 

Doc. Mokrá predložila návrh novely Pracovného poriadku FSEV UK.  Mala dve 

pripomienky. Dekani a prodekani nie sú riadiaci pracovníci ale akademickí funkcionári  

a dekan je zároveň štatutárny orgán fakulty. Preto navrhla vylúčiť z predpisu kvalifikačné 

predpoklady. Napríklad dekan nemusí mať akademickú hodnosť docenta.  

 

Do 4 mesiacov podľa PP bude treba vysporiadať nesúlad pri zaraďovaní administratívnych 

pracovníkov na pracovné pozície: 

- ľudia bez vysokoškolského vzdelania na pozíciách, kde je vyžadované predpismi SR. 

- tajomníčky ústavov, pracovníci knižnice 

- vrátnikom sa rozšíri pracovná pozícia na vrátnik – údržbár, aby mohli vykonávať 

napríklad odhrabávanie lístia 

- vedúca študijného oddelenia (existuje možnosť dohody) bez VŠ 

- vedúca personálneho a mzdového oddelenia) bez VŠ 

- platové zaradenie (bez VŠ maximálne 8 trieda) 

 

Doc. Kanovský diskutoval o doplnení vedúcich oddelení a účelových zariadení. Aký je 

rozdiel medzi riadiacim pracovníkom a vedúcim oddelenia (CPE, Centrum kognitívnej 

antropológie).  
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Nejde o riadiacich pracovníkov, neprechádzajú výberovým konaním. Diskutovalo sa 

o potrebe aktualizovať štatút. Podobne je rozdiel medzi priamym a nepriamym (metodickým) 

vedením.  

Doc. Mokrá informovala, že PP nesmie byť v rozpore so štatútom, ustanovenia PP, ktoré by 

boli v rozpore so štatútom nie sú platné.  

Doc. Horniaček sa opýtal prečo je vedúci  študijného oddelenia zároveň aj študijný referent. 

Doc. Mokrá vysvetlila, keďže sme malá fakulta musí vedúci študijného oddelenia mať 

čiastočne aj agendu študijného referenta.   

Právna komisia nemala k návrhu novely Pracovného poriadku FSEV UK pripomienky. 

 

Uznesenie 63∕2014: AS FSEV UK schválil predložené zmeny pracovného poriadku 

(za 10 proti 0, zdržal sa 0) 

 

Dekanka prof. Miháliková a prodekanka Dr. Miťková predstavili výročnú správu o činnosti 

a hospodárení fakulty. Dr. Miťková uviedla, že správa ma už ustálenú štruktúru a dve časti, 

pedagogicko-výskumnú a hospodársku.  

Doc. Horniaček požiadal o vyjasnenie tabuľky (Tab. 1, s. 8), podľa tabuľky sa pomer 

zapásaných a prijatých študentov znižuje, no v správe je napísané, že sa zvyšuje. Navrhuje 

opraviť podľa pripomienok.  

Dr. Figuľová sa opýtala na fungovanie sociálneho fondu. Na fakulte je prijatý predpis 

o využívaní sociálneho fondu. Fakulta do neho odvádza 1,25%hrubých miezd. Platí sa z neho 

príspevok na stravovanie (stravné lístky), no príspevok dostávajú všetci zamestnanci bez 

ohľadu na výšku úväzku. Individuálne dávky sa riadia predpisom a prideľujú sa na základe 

schválenej žiadosti na dekanát.  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie mala k výročnej správe kladné stanovisko.  

 

Uznesenie 64∕2014: AS FSEV UK schválil výročnú správu o činnosti a hospodárení 

FSEV UK s pripomienkami. (za 10 proti 0, zdržal sa 0) 

 

AS FSEV UK prerokoval podklady na akreditáciu. Fakulta bude predkladať podklady 

k aktuálnym program ponúkaným na fakulte plus k jednému novému doktorandskému 

programu na UVP. Na bc. Štúdium sú potrební traja zamestnanci s hodnosťou doc., na Mgr. 

štúdium treba aj jedného prof. a na PhD štúdium treba  jedného profesora a dvoch docentov.  

Dr. Miťková informovala, že podklady sú už takmer kompletné, no treba ešte očakávať 

nejaké čiastkové zmeny, napr. vo formulároch.  

Pedagogická komisia nemala žiadne pripomienky k predloženým podkladom.  

Dr.. Podoba upozornil na preklepy, v časti E5 II.6, II.7 chýbajú vyplnené kolónky. 

V študijnom programe III. Stupňa Sociálna antropológia je uvedená diplomová práca, treba 

to opraviť na dizertačnú prácu. Navrhol doplniť uplatnenie absolventov Mgr. štúdia sociálnej 

antropológie takto: „najmä vo verejnej správe, v mimovládnych inštitúciách, vo verejných 

kultúrnych inštitúciách, v mediálnej oblasti, ako aj v súkromnej sfére, najmä v oblasti 

marketingu a prieskumu trhu“ 

 

Uznesenie 65∕2014: AS FSEV UK schválil doplnenie textu uplatnenia absolventov 

Mgr. štúdia sociálnej antropológie. (za 10 proti 0, zdržal sa 0. Bod sa priamo týka 

študentov a na schválenie treba 3/5 hlasov) 

 

Dr. Figuľová upozornila na gramatické chyby. Navrhla tiež doplniť mená pedagógov 

v infolistoch (V predmete Teória demokracie, Dr. Findor + prof.  Szomolányi, Dr. Findor + 

Prof. Miháliková) 
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Po redigovaní odošleme materiály na rektorát. Ak nebudú pripomienky z rektorátu 

akceptované nepojdu do akreditačného procesu. Akreditačné spisy predkladá univerzita. 

Garant je zodpovedný za obsah a vedúci ústavu za správne údaje. Všetky zásadné 

pripomienky treba akceptovať. Doc. Kainovsky oznámil, že prodekani nebudú robiť prácu za 

garantov a vedúcich ústavov, majú len metodicky riadiť a usmerňovať proces.  

Po diskusii doc. Kanovský navrhol jednotný dátum poslednej zmeny infolistu na 1.6.2014.  

Dr. Miťková informovala, že predbežne poslali dva programy na rektorát. Zatiaľ nemali 

zásadné pripomienky. Formálne kroky ohľadom akreditácie urobia prodekani a aktuálnu 

verziu spisu pošlú riaditeľom a garantom. Doc. Mokrá sa opýtala, kto doplnil počty 

obhájených  záverečných prác. Predseda ukončil rozpravu.  

  

Uznesenie 66∕2014: AS FSEV UK berie na vedomie predložené materiály na 

komplexnú akreditáciu s pripomienkami (za 10 proti 0, zdržal sa 0). 

 

Doc. Mokrá predložila dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FSEV UK. Zistili, že 

nebol zosúladený so schválenou organizačnou štruktúrou. V minulosti AS FSEV UK 

odsúhlasil založenie Centra kognitívnej antropológie a uložil dekanke ho zriadiť. Touto 

zmenou OP sa plní táto úloha. Vedenie pripravuje nové úplné znenie OP, ktoré bude 

predložené pravdepodobne na najbližšom zasadaní AS FSEV UK. Právna komisia súhlasí.  

 

Uznesenie 67∕2014: AS FSEV UK schválil dodatok č. 3 Organizačného poriadku 

FSEV UK (za 10 proti 0, zdržal sa 0) 

 

Predseda AS FSEV UK otvoril bod otázky na vedenie fakulty.  

P. Žitňaňský  sa opýtal na zapisovanie v prvých dvoch týždňoch. Študentka, študuje na dvoch 

fakultách a požiadala o zmenu. Nebolo jej vyhovené.  

Dr. Miťková odpovedala, že aktuálne zvažujeme spôsoby úpravy zmeny zapísaných 

programov. Zatiaľ postupujeme podľa študijného poriadku. Ten umožňuje zmenu napr. 

v prípade rozvrhovej kolízie, či zrušenia predmetu. K opatreniu sme pristúpili pre problémy, 

ktoré odhlasovanie študentov spôsobilo v pedagogickom procese (rušenie predmetov po 

dvoch týždňoch). Oprávnených žiadostí bolo pomerne veľa a preto uvažujeme 

o zjednodušenom spôsobe zapisovania / zmeny, no tak aby to nespôsobovalo problémy vo 

výučbe. Výklad ustanovenia ŠP sa líši1, či fakulta musí alebo nemusí schváliť zmenu ak ju 

kapacita predmetov umožňuje.  

 

V bode rôzne sa diskutovalo o zaradení do komisií. Novozvolení členovia boli požiadaní, aby 

oznámili svoj zámer pôsobiť v jednotlivých komisiách predsedovi AS FSEV UK. Predsedovia 

komisií pošlú zoznam členov komisie predsedovi AS FSEV UK. Ing. Hajdúchová zverejní 

komisie na webovej stránke fakulty.  

Nové podmienky pre habilitácie a inaugurácie schváli vedecká rada UK až neskôr a ešte nie je 

známe jej definitívne rozhodnutie.  

 

Doc. Horniaček poďakoval účastníkom AS FSEV UK a ukončil zasadanie  

 

Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK 

Zapísal:  Mgr. Peter Broniš, PhD.  

 

Overili:  PhDr. Andrej Findor, PhD. 

doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. 


