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Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK

Dátum: 28. apríla2015 (utorok) o 14.30h
Miesto konania: miestnosť C 042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1), ospravedlnený Mgr. Matúš Halás,
PhD. (sabatical).

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti FSEV UK za rok 2014 a Výročnej
správy o hospodárení FSEV UK za rok 2014
5. Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
6. Rôzne
7. Záver

Ad 1) Otvorenie
Predseda AS FSEV PhDr. Daniel Klimovský, PhD. otvára zasadnutie AS a víta nového člena AS
PhDr. Andreja Findora, PhD., ktorý bol zvolený v doplnkových voľbách. Prítomní členovia hlasujú o
programe. Predseda AS hovorí, že v bode Rôzne bude informovať o liste Rady vysokých škôl
a o postupe pri voľbe jej nového člena.
Ad 2) Schválenie programu
Program je schválený plným počtom hlasov.
Ad 3) Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli zvolení PhDr. Andrej Findor, PhD. a Dušan Žaludko. Zapisovateľka Mgr.
Danijela Jerotijević, PhD.
Ad 4) Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti FSEV UK za rok 2014 a

Výročnej správy o hospodárení FSEV UK za rok 2014
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Dekanka doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., prezentuje Výročnú správu o činnosti fakulty za rok
2014. Hovorí, že údaje pokrývajú dva akademické roky (2013/2014). Hovorí, že boli do Výročnej
správy boli po úprave pridané hodnotenia ARRA a hodnotenie Akreditačnej komisie. Pridaný bol tiež
zoznam významných grantov. Pripomienky k prvej verzii správy zaslali Mgr. Matúš Halás, PhD.
a Ing. Veronika Miťková, PhD, ktorá upozornila na dva odlišné údaje týkajúce sa počtu študentov
v správe. Diskutuje sa o tomto nesúlade. Prorektor pre štúdium Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
hovorí, že to vyplýva z toho, že pôvodne bolo zapísaných viac študentov, ale skončilo ich menej.
V AIS-e sú uvedení iba tí, ktorí ukončili prvý ročník. Zároveň upozorňuje, že v AIS-e nie je možné
robiť žiadne modifikácie, systém to neumožňuje. Hovorí, že podľa AIS-u bolo zapísaných 50
študentov, ale reálne ich bolo zapísaných 94. Dodatočne to však nie je možné overiť. Dekanka hovorí,
že ak uvedieme obe čísla, nastane rozpor v správach, ale že AS môže hlasovať, ktorý variant má byť
uvedený v správe. Pripomienka Ing. Veroniky Miťkovej, PhD. smeruje k tomu, že ak sa zapísalo 94
študentov, ale v súčasnosti študuje len 50, zvyšní boli odstránení a teda je potrebné zaslať pripomienku
tvorcom AISu. Prodekan pre vedu a výskum, doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., hovorí, že je to
možné overiť v centrálnom registri študentov. Ing. Veronika Miťková, PhD. namieta, že vylúčení
študenti, alebo tí, ktorí, zanechali štúdiu atď. tam nie sú uvedení. Dekanka upozorňuje, že nemôžeme
verifikovať počet 94 študentov. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. navrhuje, aby bol uvedený počet
94 študentov a kvôli prípadným námietkam je potrebné uviesť aj vysvetlenie. Ing. Veronika Miťková,
PhD. upozorňuje, že nesprávne číslo spôsobí problém v celej tabuľke. Dekanka odpovedá, že FSEV
môže namietať, a že možno sa to časom bude riešiť. . Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. konštatuje,
že AIS je teda v tejto podobe nefunkčný. Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. hovorí, že na overenie
reálneho počtu študentov slúži štátny register. Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. odpovedá, že teda
niekde je problém a treba ho riešiť. Dekanka hovorí, že toto je správa bývalého vedenia, teda za rok
2013 - 2014. Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. dopĺňa, že v každom akademickom roku musia byť do 1.
10. všetci študenti zapísaní a ďalej treba pracovať s týmto počtom, teda počtom zapísaných študentov
v danom roku. Dekanka odpovedá, že AS môže hlasovať, ktorý variant (s ktorým počtov študentov)
bude zverejnený. Predseda AS sa pýta, či má ešte niekto námietky k správe. Sám hovorí, že je
prekvapený malým objemom grantov, najmä zahraničných. Porovnáva počty so svojim
predchádzajúcim pracoviskom.
Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. súhlasí, že zahraničné granty sú najbonitnejšie, ale je to slabé miesto
fakulty. Domáce granty sú podstatne horšie hodnotené, ale zároveň je to najefektívnejší spôsob ako
získať grant. Dekanka upozorňuje, že sa v správe neuvádza, o koľké granty sme sa uchádzali, iba
koľko grantov bolo získaných. Hovorí, že je možné vypracovať tabuľku pre AS.
Predseda AS ďalej komentuje, že si tiež všimol, že počet študentov výrazne klesol. Doc. Mgr. Martin
Kanovský, PhD. však odpovedá, že napriek poklesu je štruktúra študentov lepšia, pretože stúpol počet
magistrov, a keďže sú študenti BC štúdia nižšie financovaní, získali sme viac celkovo väčšiu sumu za
študentov, keďže bol počet študentov bakalárskeho a magisterského stupňa približne rovnaký. Do
budúcnosti teda treba klásť dôraz na magisterské štúdium. Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. tiež dodáva,
že máme plné kapacity (zamestnanec / počet študentov) pokiaľ nebudeme prijímať nových
zamestnancov. Dekanka komentuje, že musíme byť konkurencieschopní, napr. pedagogická fakulta
má nárast študentov a teda by sme sa o to snažiť aj my. Vzhľadom k aktuálnemu stavu fakulty,
dekanka upozorňuje, že Fakulta bude musieť robiť audit a zverejňovať údaje o pedagogických
pracovníkoch, keďže sme v mínuse, čo sa týka rozpočtu.
Tajomníčka fakulty, Ing. Alena Čirková oboznamuje AS so správou o hospodárení FSEV za rok
2013/2014. Uvádza, že hlavným príjmom fakulty sú príjmy so štátnych dotácií. Asi päť percent zisku
predstavujú veľké projekty. 90 percent je zo štátnych dotácií. Štruktúra výdavkov je daná štruktúrou
VŠ: mzdy, štipendiá, hospodárenie fakulty. Hospodárenie je vyrovnané, sme v pluse.
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Predseda AS sa prodekana pre vedu a výskum pýta ako sa používajú grantové dotácie na financovanie.
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. odpovedá, že každý kto získa projekt, by mal aspoň polovicu práce
venovať vedeckej činnosti, a teda, že časť mzdových prostriedkov z grantu by mala byť použitá na
mzdy. Teraz je systém neprehľadný, existujú ďalšie zmluvy, čo vedie k neprehľadnosti. Ústavom by
prospel model, v ktorom by sa časť miezd čerpala z grantov, pretože by šetrili financie. Žiaden ústav
však aktuálne nedopláca na iné ústavy t.j. žiaden nedistribuuje zo svojich prostriedkov inému ústavu.
Dekanka hovorí, že sa eventuálne zmeny budú týkať nových projektov, nie existujúcich.
Predseda AS sa pýta, či má byť správa o činnosti schválená s pripomienkou t.j. s reálnym počtom
študentov (94). Rozpočtová komisia nemá pripomienky k správe, pričom priamo na zasadnutí sa
zhodla na tomto stanovisku. Ďalšie pripomienky nie sú.
Obe správy následne AS schválil plným počtom hlasov.
Ad 5) Otázky na dekanku, prodekanov a tajomníčku fakulty
Predseda AS sa pýta, kedy sa, vzhľadom na nízky počet aktuálne prihlásených študentov, dopracujeme
k reálnym počtom prihlásených. Dekanka odpovedá, že 17.6. 2015 zasadá prijímacia komisia, ale až
k dátumu zápisu budeme vedieť reálne číslo.
Predseda AS sa ďalej pýta, či bude fakulta prijímať aj rozhodnutie o dotáciách. Dekanka hovorí, že
fakulta nastupuje s dotáciou nižšou o 44 000 eur . Predseda AS sa pýta, kto bude robiť výkonné
ohodnotenia. Dekanka hovorí, že sa budú brať do úvahy viaceré parametre, a že sa zatiaľ hovorilo len
o tom, čím sa nechať inšpirovať. Prvý rok bude hodnotenie maximálne limitované. Doc. PhDr. Oľga
Gyarfášová, PhD. sa pýta, či myšlienka o personálnom audite prichádza z rektorátu a aká v ňom bude
úloha rektorátu. Dekanka odpovedá, že je to požiadavka rektorátu a hovorí, že sú fakulty, ktoré sú
mierne v pluse, ale aj tak im financie nestačia na ročné hospodárenie. Dekanka konštatuje, že bez
ohľadu na pozíciu, ktorú pedagogický pracovník zastáva, musí byť naplnená jeho pedagogická
činnosť, publikačná činnosť, podieľanie sa na práci fakulty.
Prodekan pre vedu a výskum doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. pripravil návrh rozpočtu pre
jednotlivé pracoviská. Predseda AS dáva slovo doc. Mgr. M. Kanovskému, PhD., ktorý hovorí, že
zatiaľ mal len údaje z Ministerstva školstva, ktoré sa týkajú pedagogického výkonu. V tejto sfére sme
získali viac dotácií, napriek poklesu študentov. V ostatných položkách sú marginálne zmeny. V roku
2013/2014 nastal veľký pokles publikačnej činnosti , ktorý bol pravdepodobne spôsobený zmenami
v kritériách hodnotenia publikačnej činnosti. Vedeckí pracovníci sa zamerali skôr na publikovanie
v karentovaných časopisoch a to si vyžaduje dôkladnejšiu a dlhšiu prácu, ako publikácie nižšej
kategórie. Mínus FSEV súvisí s touto zmenou. Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD. však hovorí, že nie je
pesimistický, pretože sa menila metodika MŠ. Hodnotenie karentov výrazne stúplo a aktuálna hodnota
karentu je 8000 eur. Články v SCOPUSe a monografie majú koeficient výrazne nižší. Doc. Mgr. M.
Kanovský, PhD. hovorí, že ak ostane rovnaká metodika, budeme v pluse. Máme vyšší počet karentov
a Scopusov ako Filozofická fakulta, ktorá má vyšší počet zamestnancov. Dekanka hovorí, že počet
publikácii nie je rovnomerne distribuovaný podľa ústavov – zo 16 takýchto výstupov pripadá na ÚVP
9 článkov, na ÚSA 3 články a na ostatné ústavy po jednom článku. Doc. Mgr. M. Kanovský, PhD.
hovorí, že do ďalšieho zasadnutia AS bude mať pripravený návrh rozpočtu.
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. na záver dodáva, že fakulta má straty v publikačnej činnosti kvôli
neadekvátnemu uvádzaniu údajov o fakulte v Evipube. Dekanka dodáva, že sa nám tiež nezapočítal
jeden APVV grant. Doc. Kanovský hovorí, že sa zatiaľ nevie, kde nastala chyba.
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Dohoda, že ďalšie zasadnutie AS bude po 13.5.2015.
Ad 6 ) Rôzne
Predseda AS prechádza k bodu rôzne. Hovorí, že dostal list z Rady vysokých škôl, a že vzhľadom
k tomu, že Doc. PhDr. Oľge Gyarfášovej, PhD. končí funkčné, je potrebné zvoliť nového zástupcu.
Má sa teda voliť člen do Rady vysokých škôl, odporúčanie je, aby to bol člen veľkého alebo malého
senátu. Doc. PhDr. O. Gyarfášová, PhD. popisuje činnosť člena RVS, hovorí, že sa napr. môže
dozvedieť o rozpise dotácií, avšak tiež spomína, že nevie nakoľko berie MŠ túto inštitúciu vážne.
K tomu bodu uvádza členka AS za študentskú časť, Anna Avdaljanová, že ona a Dušan Žaludko budú
musieť pozastaviť svoje členstvo v AS, pretože ho štátnicami strácajú, ale keďže budú pokračovať
v štúdiu na FSEV, obnovia si členstvo po zápise. Keďže sú však obaja študenti vo volebnej komisii
AS a ďalší člen, Mgr. Matúš Halás, PhD. je v zahraničí, volebná komisia nebude mať dostatočný počet
členov. Bc. Tomaš Malec prijíma návrhy kandidátov, za ďalšieho člena je zvolený PhDr. Andrej
Findor, PhD. Zasadnutie senátu je ukončené.

Zapísala: Mgr. D. Jerotijević, PhD.
Schválil: PhDr. D.Klimovský, PhD., predseda AS FSEV UK
Overili: PhDr. Andrej Findor, PhD. a Dušan Žaludko
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