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Zápisnica  

zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK  

 

 

Dátum: 21. februára  2014 (piatok) o 13.00 h.  

Miesto konania: miestnosť C 042 

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

 

Program: 

                                                                                       

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

4. Informácie z vedenia fakulty 

5. Prerokovanie návrhu novely Organizačného poriadku FSEV UK  

6. Prerokovanie návrhu Pracovného poriadku FSEV UK 

7. Prerokovanie návrhu počtu a štruktúry pracovných miest na FSEV UK k 1. 3. 2014 

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

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Ad 1/  

Zasadnutie AS FSEV UK otvoril jeho predseda, spolu s konštatovaním uznášaniaschopnosti 

AS FSEV UK. 

 

Ad 2/  

Žiaden z členov AS FSEV UK ani prítomných členov vedenia FSEV UK nenavrhol doplnenie 

programu. Členovia AS FSEV UK jednomyseľne schválili predložený program zasadnutia.  

 

Ad 3/  Voľba  zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola zvolená A. Figulová; za overovateľov P. Broniš  a D. Žitňaský plným 

počtom hlasov prítomných členov. 

 

Ad 4/  Informácie z vedenia fakulty 

Dekanka informovala o tom, že priorita všetkých stretnutí vedenia fakulty je akreditácia. 

Zároveň žiada vopred predsedu senátu o jeho zvolanie na  8. apríla 2014, čo je posledný 

možný termín pred odovzdaním podkladov. Taktiež je nutné, aby  9. apríla 2014 na Vedeckej 

rade sa zúčastnili  2 zástupcovia študentov v senáte.  

 

Do konca marca 2014 študenti majú oznámiť predsedovi senátu, kto ich bude zastupovať, 

a on to oznámi pani dekanke. 

Ad 5/  Prerokovanie návrhu novely Organizačného poriadku FSEV  
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Na základe vnútornej kontroly na FSEV UK sa predkladajú  dva dokumenty – dodatok 

k Organizačnému poriadku reflektuje opätovne rozdelenie dvoch ústavov (verejná politika  a 

ekonómia) tak ako to bolo pri vzniku fakulty. Súvisí to s tým, že študijné programy patria do 

odlišných skupín oblasti poznania. S tým súvisia aj počty plánovaných pracovných miest na 

oboch ústavoch. Ďalej sa ruší CEŠ a mení sa i názov prodekana pre vedecko-výskumnú 

činnosť. Dopĺňajú sa články o nezlučiteľnosti funkcie dekana/dekanky 

a prodekana/prodekanky s funkciu riaditeľa/riaditeľky ústavu a vedúceho/vedúcej oddelenia.   

Rozpočet fakulty sa rozpočítava na jednotlivé ústavy, oddelenia a dekanát a každá takáto 

zložka musí mat svoj rozpočet.(napr. UNESCO – ktoré nie je/nebude len na FSEV, ale bude 

centrálne vyberaný riaditeľ. Bude funkčne na 4 fakultách. Názov sa bude meniť na UNESCO 

centrum. Financovanie bude špecifikované centrálne.) 

Všetky ustanovenia  nadobudnú účinnosť dňom schválenia v senáte, okrem 

zrušenia oddelenia ekonómie a vzniku Ústavu ekonómie a Ústavu verejnej politiky, ktorý  

nadobudne účinnosť 1.9.2014 kvôli zákonným limitom (výberové konania a pod.) 

 

Právna komisia bez pripomienok schválila dodatok. 

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 9. Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č.57: AS FSEV UK schválil dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FSEV 

UK plným počtom hlasov prítomných členov. 

 

Ad 6/  Prerokovanie návrhu Pracovného poriadku FSEV UK 

 

Tento návrh má  dve hľadiská prípravy, v rámci vnútornej kontrolnej činnosti a v nadväznosti 

na nedávno prijatý Platový poriadok UK. Pracovný poriadok fakulty presne určuje 

kvalifikačné predpoklady a vzdelanie na výkon funkcie, aby nedochádzalo k problémom 

o odmeňovaní a prípadným kontradikciám so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme 

a nariadením vlády o katalógu pracovných činností. Je to pre všetky funkcie a pracovne 

pozície, ktoré na našej fakulte  existujú, aj keď nie sú obsadené. Upravuje sa aj pracovný čas.  

PP na konci ustanovuje jednotlivé pracovné pozície na základe katalógu pracovných činnosti 

a postup pri zaradovaní zamestnancov do platovej triedy. 

PP musí prejsť  Akademickým senátom UK. Musí byť prerokovaný so zástupcami 

zamestnancov. V plnom rozsahu by mal platiť 1.9.2014.  

 

OTÁZKY: 

p. Podoba -  osobný záujem ako si to môžem vysvetliť? Mohla by to byt palica na 

kohokoľvek. Dá sa to jasnejšie špecifikovať? 

p. Mokrá – nedá, sledujeme len dikciu zákona 

p. Horniaček – číselné zmeny nie sú v poriadku. 

p. Mokrá -  keď vypneme „track changes“ tak budeme môcť číselné zmeny vidieť. Do 

veľkého senátu by sme mohli poslať dva dokumenty (viditeľné zmeny oproti univerzitnému 

poriadku, a čistý dokument bez zmien)  
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p. Horniaček – Platový poriadok určuje pri pozícii prodekana pre štúdium v jednej časti 10, 

a v druhej 12 platová trieda.  

p. Mokrá – Katalóg pracovných činnosti schválený vládou určil z praktického hľadiska na 10. 

Podľa univerzitnej úpravy sú však všetci prodekani zaradení rovnako do 12tky.  

p. Broniš – V prípade, ak niekto ma stredoškolské vzdelanie a pracuje na pozícií vyžadujúcej 

vysokoškolské vzdelanie, aké to bude mat následky? 

p. Mokrá – týka sa to dvoch prípadov, u ktorých musí prísť náprava – organizačná zmena.  

 

p. Horniaček – Navrhuje pozmeňujúci návrh k článku 11/1 - doplniť vetu.... „je v súlade 

s harmonogramom príslušného  akademického roka .“ 

Dekanka ako predkladateľka návrhu sa stotožnila s predloženým pozmeňujúcim návrhom.  

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 9. Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 58:  

AS FSEV UK schválil  pozmeňujúci návrh k Pracovnému poriadku FSEV UK plným 

počtom hlasov prítomných členov. 

 

Právna komisia vyjadrila súhlas s novým pracovným poriadkom FSEV UK (príloha č.2) 

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 9. Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 59:  

AS FSEV UK schválil Pracovný poriadok FSEV UK plným počtom hlasov prítomných 

členov. 
 

Ad 7/  Prerokovanie návrhu počtu a štruktúry pracovných miest na FSEV UK k 1. 3. 2014 

 

Počet s štruktúra pracovných miest – predložená pani tajomníčkou – v štruktúre: tabuľka č. 1 

– pedagogickí a výskumní zamestnanci; tabuľka č. 2 – administratívni zamestnanci (príloha č. 

3) 

Predložené tabuľky reflektujú požiadavky pracovísk fakulty na jednotlivé pracovné pozície. 

To neznamená, že všetky pracovné miesta musia byť obsadené. Odborný asistent a výskumný 

zamestnanec sú odlišne financovaní. V iných štruktúrach existujú napr.  lektor a asistent (bez 

PhD.). 

 

Hlasovanie: Počet prítomných: 9. Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.  

 

Uznesenie č. 60:  

AS FSEV UK  schválil dokument Počet a štruktúra pracovných miest na FSEV UK 

s účinnosťou od 1.3.2014 bez pripomienok.  
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Ad 8/  Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty  

 

Otázka: p. Žitňanský - Elektronicky sa hlasovalo  o zrušení dodatku o možnosti uvedenia 

dvoch odborov na prihláške – bude sa to meniť? 

p.Miťková – Genéza: nebola jasná formulácia z UK, tak sme radšej upravili  náš vlastný 

dokument a následne sme zistili, že nie sme schopní meniť už došlé prihlášky. A zistili sme, 

že vlastne sme tento dodatok nemuseli prijať, a preto sme požiadali o zrušenie, aby to bolo fér 

pre všetkých. Nešlo ani tak o financie, ale o spracovanie tohto konania. Do budúcnosti 

budeme potrebovať technickú podporu, aby sme to vedeli zmanažovať. Model bude závisieť 

aj od tohto spracovania prijímacieho konani, keďže sme vôbec neprijímali uchádzačov 

z druhého miesta posledné 4 roky.  

 

Otázka: p. Žitňanský - Ako sa tu dostavala nová bytovka – vzniká problém parkovania? Je 

možné  označiť vyhradené parkovanie pre študentov?  

p. dekanka – Bohužiaľ nie, to sú mestské pozemky. 

 

Otázka: p.Podoba – problém s AIS na zmenu študijných plánov? Sú možné len s dodatkom 

študijného plánu odsúhlasenú prodekankou. Študenti spôsobovali problém, keď mali možnosti 

to robiť samostatne, napr. sa museli  zrušiť predmety. 

p.Miťková – Musia si dať zdôvodnenú žiadosť prodekanke a ona tu zmenu vykoná. Postup 

a ďalšie informácie sú na web-stránke fakulty.  

 

Otázka: p. Podoba - Žalúzie problém v učebniach – opravy  treba zapísať do knihy oprav, 

pripadne napísať email vedúcemu prevádzky. Mali by byť zabezpečené fixky a všetky 

dataprojektory, sú skontrolovane aj baterky. 

 

Otázka: p. Letovancová - Hodnotenie kvality učiteľov cez  AIS  

p. Miťková – reporty by mali byť k dispozícii, ale nie je to štatisticky spracované. Do 

najbližšieho senátu zistíme. 

 

 

Ad/  9 Rôzne 

 

p.Buzalka: na základe debaty na poslednom zasadnutí senátu ohľadom presného určenia 

časového pôsobenia pracovníkov na pozícii riaditeľa vzhľadom na dikciu právnych predpisov 

vyššej právnej sily,  ktorá neumožňuje časové obmedzenie,  morálny apel, s ktorým AS FSEV 

UK súhlasil: 

  

„Akademický senát  FSEV UK odporúča dekanke, aby pri obsadzovaní pracovných miest 

riaditeľov ústavov zvážila opakované obsadzovania pozície tým istým uchádzačom na základe 

výberového konania tak, aby sa vytvorila možnosť obsadenia iným uchádzačom.“ 

 

 
V Bratislave, 21.februára 2013.  
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Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK  

Zapísala: Mgr. Andrea Figulová, PhD. 

Overili:  

Mgr. J. Broniš, PhD.  

Dávid Žitňanský 

 


