UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK

Dátum: 26. mája 20145 (utorok) o 13.30 h.
Miesto konania: miestnosť A012
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1)
.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
4. Rozpočet FSEV UK
5. Rozpočet výnosov a nákladov
6. Voľba zástupcu FSEV UK do RVŠ
7. Informácie z Kolégia dekanky
8. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
9. Rôzne
10. Záver

Ad 1/ Otvorenie
Zasadnutie AS FSEV UK otvára predseda PhDr. Daniel Klimovský, PhD., spolu
s konštatovaním uznášaniaschopnosti AS FSEV UK.
Ad 2/ Schválenie programu
Členovia AS FSEV schvaľujú program plným počtom hlasom.
Ad 3/ Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku je zvolená Danijela Jerotijević, ako overovatelia sú zvolení PhDr. Radomir
Masaryk, PhD. a Anna Avdajlanová.
Ad 4/ Rozpočet FSEV UK
Prodekan pre vedu a výskum doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. prezentuje návrh rozpočtu
FSEV pre rok 2015/2016.
1) Pedagogický výkon. Fakulta najväčší podiel financií získava za študentov, oproti minulému
roku nastali iba marginálne zmeny. Väčšina ústavov nemá potrebu zvyšovať počty študentov.
2) Publikačná činnosť. Publikácie vo vzdelávaní sú v tom istom balíku ako pedagogický
výkon, majú inú váhu ako vedecké texty, počítajú sa tu napr. učebné texty.
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3) Granty. Objem grantov je počítaný ako výkon – rozpisuje sa na jednotlivé pracoviska,
vypočítaný je percentuálny podiel. Granty sa musia čerpať presne podľa rozpisov, v prípade
nezrovnalostí, MŠ neuzná granty do hodnotenia vedeckého výkonu.
4) Počet doktorandov po dizertačnej skúške
5) Vedecké publikácie – zásadné zmeny oproti minulému roku v posudzovaní. Pre tohoročný
rozpočet sa však posudzujú publikácie za 2012 a 2013.
6) Hodnotenia publikácií:
- karenty majú váhu 1,00
- monografia má polovičnú váhu, 0.50 – nerozlišujú sa domáce a zahraničné
vydavateľtva
- druhá najbonitnejšia skupina, tak ako monografie, sú SCOPUSové publikácie – majú
polovičnú váhu, zahraničné. 0.5 karentu, domáce 0.25 karentu
- všetky ostatné publikácie majú podstatne menšie koeficienty napr. 0.02
Dôležitá vec, na ktorú si treba dávať pozor – štúdie musia mať správnym spôsobom uvedenú
afiliáciu, pretože v opačnom prípade nebudú načítané v centrálnom registri a fakulta
prichádza o financie. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. sa pýta, či je pri uvádzaní afiliácie
dôležité poradie (napr. UK alebo FSEV ako prvé?).
Podľa Doc. Mgr. M. Kanovského, PhD. nie je v niektorých karentoch uvedené naše
pracovisko; dekanka dodáva, že to už štyri roky notifikujeme, univerzita takto stráca tretinu
publikácií. Predseda AS sa pýta, či môžu špecifikovať požiadavky, pretože mu teraz vyjde
publikácia a afiliácia je uvedená iba v závere. Prodekan pre vedu a výskum hovorí, že sú
pravidlá stanovené a treba sa ich pridržiavať, je jedno kde je afiliácia uvedená, dôležité je, aby
bola uvedená správnym spôsobom. Publikácie je potrebné registrovať do konca marca alebo
do konca októbra, ak nie sú zaregistrované, počíta sa publikácia iba zamestnancovi, ale nie je
fakulte.
7) Publikácie vo vzdelávaní. Fakulta získala tento rok oveľa menej financií za publikácie vo
vzdelávaní, za pedagogický výkon získala o 100 000 viac, ale za publikácie vo vzdelávaní
takmer o polovicu menej.
Výkon je stanovený podľa akreditácie, FSEV patrí do kategórie B plus.
Pri hodnotení grantov sa domáce granty hodnotia menej, celkom iná situácia je so
zahraničnými grantmi. Zároveň došlo v rámci fakulty celoplošne k výraznému pádu počtu
publikácií. Celkovo sme tento rok získali 307 tis., oproti 380 000 minulý rok.
Finálny úkon: fakulta má aj náklady, náklady na dekánat, rámcovo sú uvedené náklady za
ústavy – čerpanie za január až máj, náklady za externých učiteľov.
Stav na konci 2014
Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. ďalej vysvetľuje, že sú v podprograme vzdelávanie mzdové
prostriedky uvedené bez odvodov, nato ešte dostane fakulta peniaze zvlášť na bežné výdavky.
Do tejto sumy sú však už započítané aj odvody – extrapolácia výdavkov, nie reálne dáta : to
sa dá strategickými rozhodnutiaimi zmeniť a bude s to musieť meniť.
Štyri ústavy sú aktuálne v mínuse.
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Predseda AS sa pýta na granty – napr. či sa počíta aj grant Nadácie Tatra banky, doc. Mgr. M.
Kanovský, PhD. odpovedá, že sa nepočíta, pretože musí ísť o výskumný grant a zároveň
súťažný.
Ing. V. Miťková, PhD. hovorí že sú štyri ústavy v deficite, ale že podľa riadku 11
predloženého dokumentu prispievajú na dekanát asi 40 percent z jeho prijímov a teda konečná
suma závisí od príjmu dekanátu. Komentárom sa obracia dekanke, tá odpovedá, že za rok
2015 budú náklady na dekanát 390 tis. – energie, študijné oddelenie atď. a hovorí, že dekanát
peniaze získava aj inými spôsobmi, prenájmom priestorov –. prenájom bufetu, automaty atď.
AS má právo vidieť štruktúru výdavkov dekanátu, pokiaľ by to niekoho zaujímalo. Doc.
PhDr. E. Letovancová. PhD. sa pýta, či by sa videli aj pomery miezd a osobných ohodnotení.
Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. hovorí, že dekanka nie je povinná poskytnúť osobné údaje,
ale môže poskytnúť všeobecné údaje o jednotlivých pracoviskách.
Predseda AS má otázku, hovorí, že ústavy sú tu striktne rozdelené, že navzájom
nespolupracujú, keď ide o pedagógov, pozývajú sa externisti na predmety, ktoré by možno
mohli pokryť interné kapacity. Dekanka odpovedá, že toto rozhodnutie je na riaditeľoch
a garantoch. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. sa pýta, či je potrebné platiť tak vysoké sumy pre
extérnistov.
Dekanka odpovedá, že do konca akademického roka máme dať odpočet, či sú vykryté všetky
položky napr. či pracovníci učia dostatočne, či publikujú atď.
Prodekan pre vedu a výskum dopĺňa, že ústavy nemôžu počítať s tým, že budú pedagogickú
kapacitu pokrývať pedagógmi z iných ústavoch. Ústavy by sa principiálne nemali obzerať po
iných ústavoch. Dekanka hovorí, že konkrétne pri UAE sú naplnené kapacity, že tam ľudia
pracujú nad rámec predmetov.
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. ďalej hovorí, že fakulta bola veľmi úspešná v rámci
APVV grantov. Otvára sa diskusia týkajúca sa miezd v rámci grantov. PhDr. A. Findor, PhD.
sa pýta, či má byť zamestnanec hodnotený menej aj keď dostane grant (teda, že mu mzda
nebude navýšená o sumu z grantu). Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. odpovedá, že za vedeckú
činnosť nemôže byť zamestnanec hodnotený navyše, je to jeho náplň práce. Ústavy takýmto
spôsobom získajú peniaze a ak bude mať ústav dostatok financií, môže ich opätovne rozdeliť
na zamestnancov. PhDr. A. Findor, PhD. hovorí, že v zahraničí nie je zvyk, že ak niekto
dostane grant, mu bol pozastavený plat a dostával iba peniaze iba z grantu. Podľa neho sa
peniaze z APVV doteraz vyplácali navyše. Pýta sa tiež, či to znamená, že ak si APVV projekt
podalo niekoľko inštitúcii, či o peniazoch nemá rozhodovať riešiteľka, ale dekan alebo
riaditeľ ústavu. Dekanka hovorí, že sme jediná fakulta, ktorá vyplácala APVV navyše. MK
hovorí, že jediná alternatíva by bola, aby sa všetky ústavy museli poskladať UAE zo svojich
mzdových prostriedkov, ale UAE by zároveň vyplácal svojim zamestnancom sumy navyše
z grantu, čo je nemožné. Hovorí tiež, že zákon umožňuje pracovníkom maximálne 350 hodín
ročne navyše. Predseda AS sa pýta, aký je potom rozdieľ medzi tým, kto dostane APVV
a tým, kto ho nedostane, ak obaja robia za tarifný plat.
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Mgr. P. Broniš, PhD. hovorí, že chce mať pozitívnu poznámku, a že tento mechanizmus
nebráni tomu, aby niekomu boli vyplatené peniaze navyše, avšak najskôr musia byť vyplatené
náklady ústavov. Dekanka dopĺňa, že zodpovedný riešiteľ navrhne odmeny riaditeľovi ústavu
a ten ich môže vyplatiť.
Predseda AS sa pýta, či sú ešte nejaké otázky k rozpoču. Právna komisia mala pripomienku
(príloha). Prodekan pre vedu a výskum odpovedá, že tento pomer sa nestanovuje vopred, je to
vyhodnotenie za predchádzajúci rok. Rozpočtová komisia nemala pripomienky.
AS schvaľuje rozpočet. Rozpočet jednohlasne schválený.
Ad 5/ Rozpočet výnosov a nákladov
Dekanka prezentuje rozpočet výnosov a nákladov, skutočné, reálne čísla na základe daňového
priznania. Hlavná nezdaniteľná činnosť a podnikateľská, teda zdaniteľná činnosť.
Tajomníčka Ing. Čirková vysvetľuje jednotlivé stĺpce.
Prvy stĺpec kopíruje údaje z výročnej správy o hospodáreni za 2014, teda sú to všetky
v účtovníctve zaznamenané položky.
Tajomníčka hovorí, že sa v riadku 50 premietli príjmy z APVV a grantu Juraja Buzalku,
162000. Riadok bol navýšený o tieto sumy, tomu zodpovedá rozpis nákladov. Je zohľadnený
príjem poplatkov z prijímacích pohovorov, ďalšia upravená položka sú služby za prenájom,
a za energie, fakulta dostala preplatok za minulý rok. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný
za hlavnú činnosť a za podnikateľskú činnosť je zostavený ako ziskový.
Dekanka doplňuje, že motivačné štipendiá sú účelovo viazané.
Otázky nie sú.
AS schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov. Okrem Ing. V. Miťkovej, PhD., ktorá sa zdržala
hlasovania, všetci hlasujú za.
Ad 6/ Voľba zástupcu do Rady VS
Predseda AS hovorí, že viacerí oslovení odmietli kandidatúru, jediný kandidát je teda Mgr.
Matúš Halás, PhD. Prebieha hlasovanie, kandidát je zvolený plným počtom hlasov.
Ad 7/ informácie z kolégia dekanky
Dekanka informuje AS o diskutovaných témach na Kolégiu dekanky: termíny záverečných
skúšok, termíny schválenia študijných programov, termíny prijímacích skúšok na PhD.
štúdium, termíny zapisovania hodnotení pre doktorandov, program Erasmus +, uvádzanie
afiliácií, informácie o objednávkach, informácie o predkladaní pracovných výkazov, sťažnosti
a žaloby voči FSEV.
Ad 8/ Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty

T el.: ++4 2 1 -2 -2 0 6 6 9 8 0 0 ; ht tp :// www. f s e s. u n ib a. s k

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava

Dekanka hovorí o vyjadrení akreditačnej komisie, ktoré malo prísť do 2.6. keďže ide
o informáciu z MŠ je slabá možnosť kontroly, musíme počkať kým sa vyjadria. Rozhodnutia
o nových akreditáciách by mali byť do konca augusta,.
Ing. V. Miťková, PhD. sa pýta na študentov v rámci Erasmu: chodia ku nám študenti
z Fakulty manažmentu, dožadujú sa predmetu, ktorý sa už päť rokov neučí, a bolo by dobré
na úrovni univerzity, aby sa táto informácia dostala k študentom. Doc. Ing. M. Horniaček,
CsC. hovorí, že sú to ešte staré magisterské predmety a on tieto prípady rieši formou
osobných konzultácií. Mgr. P. Broniš, PhD. hovorí, že sa na Kolégiu dekanky dohodli, že do
konca mája riaditelia ústavov ponúknu predmety v anglickom jazyku. Ing. V. Miťková, PhD.
to považuje za „neférové“ voči študentov a dožaduje sa zmeny. Dekanka hovorí, že si študenti
nájdu starý link a na základe toho sa dožadujú predmetu. Doc. Ing. M. Horniaček, CsC.
opakuje, že je možné to riešiť formou konzultácií a vystaviť potvrdenie, že študent predmet
absolvoval. Dekanka hovorí, že niektoré predmety sú akreditované, horšie je to s predmetmi,
ktoré neexistujú.
Predseda AS má otázku k štátnym skúškam, dozvedel sa, že je členom komisie, ale zatiaľ
nemá dekrét. Dekanka odpovedá, že dekrét pre ÚPV bol podpísaný dnes (28.5.2015).

Ad 9/ Rôzne
K bodu rôzne nie je nič.
Dňa. 2.6.2015, v Bratislave
Zapísala: Mgr. D. Jerotijević, PhD.
Schválil: PhDr. D.Klimovský, PhD., predseda AS FSEV UK
Overili: PhDr. Radomír Masaryk, PhD. a Anna Avdaljanová
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