Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
zo dňa 17.4.2012
Dátum: 17.04.2012, 13.30 hod.
Miesto konania: miestnosť č. C042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Táňa Tökölyová, Ľudmila Malíková, Barbora Blahútová, Lukáš Zajac
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácie z vedenia fakulty
5. Prerokovanie správy o činnosti fakulty za rok 2011
6. Prerokovanie správy o hospodárení fakulty za rok 2011
7. Prerokovanie rozpočtu FSEV UK na rok 2012
8. Prerokovanie rozpisu štátnej dotácie na FSEV UK na rok 2012.
9. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia AS FSEV UK
Zasadnutie Akademického senátu otvoril predseda AS FSEV UK, Milan Horniaček a konštatoval, že
Akademický senát je uznášaniaschopný (8 členov AS FSEV UK prítomných, 4 ospravedlnení).
Ad 2/ Schválenie programu
Pôvodný program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácie z vedenia fakulty
5. Prerokovanie správy o činnosti fakulty za rok 2011
6. Prerokovanie správy o hospodárení fakulty za rok 2011
7. Prerokovanie rozpočtu FSEV UK na rok 2012
8. Prerokovanie rozpisu štátnej dotácie na FSEV UK na rok 2012.
9. Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty
10. Rôzne
11. Záver
Hlasovanie:
-prítomní členovia senátu: 8; vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Návrh programu bol schválený v pôvodnom znení. AS rokoval podľa schváleného programu

Ad 3/ Voľba zapisovateľa a overovateľov
V súlade s rokovacím poriadkom AS FSEV UK navrhol predseda AS za zapisovateľa M. Konečného.
Navrhnutý súhlasil.
Hlasovanie:

-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Zapisovateľom bol zvolený M. Konečný
Predseda AS FSEV UK M. Horniaček navrhol za overovateľky Z.Kováčovú a K. Hennelovú.
Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Overovateľkami boli zvolené Z. Kováčová a K. Hennelová.
Ad 4/ Informácie z vedenia fakulty
Pani dekanka prezentovala informácie zo zasadnutia Kolégia dekanky zo dňa 23.3.2012.
Informovala o počte pridelených miest pre doktorandov podľa výkonových kriterií. Fakulte bolo
pridelených 9 miest a 2 miesta z rezervy rektora na UNESCO centrum.
Informovala aj o zakladajúcich dokumentoch UNESCO centra.
Ďalej informovala o aktualizácii údajov o predkladaní záverečných prác.
Prezentovala počty prihlásených uchádzačov na bakalárske štúdium (1539). Informácie
o počte uchádzačov na magisterské štúdium neboli kvôli termínu konania zasadnutie ešte
kompletné, ale oproti predchádzajúcim rokom sa javia byť nižšie. Pokles odôvodnila možnosťou
podania prihlášky len na jeden študijný program na prihláške.
Pani dekanka ďalej informovala o spôsobe aktualizácie informácií o študijných programov v
ročenky. Podklady budú štahované z AIS-u. M. Kanovský mal pripomienku k aktualizácii údajov do
ročenky o študijnom programe Sociálna antropológia. S D.Leškom prišli k dohode na termíne do
konca mája po akreditácií programu. Pripravovaná anglická verzia ročenky bude podobná tej
z predošlého roku.
Informovala o diskusii o možnosti podávania prihlášok výlučne elektronickou podobou.
Takáto verzia bola na Kolégiu zamietnutá. Uchádzači prihlasujúci sa elektronicky však budú
zvýhodnení pri platení administratívneho poplatku.
Upozornila na pripravovanú konferenciu k 10. výročiu založenia fakulty, na ktorú budú
pozvaní absolventi a pedagógovia. Po nej bude nasledovať udalosť podobná FSEV Fest-u. Desiatemu
výročiu založenia fakulty bude venované osobitné číslo periodika Naša Univerzita. Informovala
o novom logu fakulty .
Informovala o technickom zabezpečení spracovania hodnotenia uchádzačov o štúdium na
fakulte, na ktorom sa bude podieľať fakultná administrátorka AIS pani Hajdúchová.
Informovala aj o stretnutí riaditeľov ústavov a vedenia fakulty s oddelením ekonómie ÚVPE
o perspektívach štúdia aplikovanej ekonómie na fakulte, ktoré bude 25. 4. 2012.

Ad 5/ Prerokovanie správy o činnosti fakulty za rok 2011
P. dekanka uviedla správu o činnosti fakulty. Predstavila obsah správy a východiská rpi jej
vypracovávaní.
Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Uznesenie č. 24:
Akademický senát FSEV UK schvaľuje Správu o činnosti fakulty za rok 2011.

Ad 6/ Prerokovanie správy o hospodárení fakulty za rok 2011
Pani tajomníčka A. Čirková informovala o obsahu správy o hospodárení fakulty. J. Podoba
vyjadril znepokojenie nad pomerom pracovníkov správy budovy k pedagogickým pracovníkom na
fakulte. Do diskusie sa zapojil M. Kanovský, L. Mokrá, M. Kanovský a p. dekanka. Diskutovalo sa
o pomeroch pedagogických pracovníkov k študentom a tvorivých pracovníkov k prevádzkovým
zamestnancom. Koeficienty pomeru tvorivých pracovníkov k prevádzkovým boli hodnotené ako
nevyhovujúce. P. dekanka poukázala na vysokú náročnosť prevádzky areálu fakulty a plánoch na
znižovanie počtu administratívnych pracovníkov.
M. Kanovský navrhol zmenu zamerania diskusie z počtov pracovníkov na mzdové náklady
a poukázal na vysoko nadpriemerné mzdy odborných zamestnancov. P. dekanka navrhovala skôr
zachovanie výšky mzdy ale zmenu nastavenia kritérií výberového procesu a zmluvných vzťahov za
cieľom zvýšenia efektívnosti vynaložených mzdových prostriedkov. E. Letovancová navrhla
outsourcing niektorých prevádzkových služieb.
M. Kanovský poukázal na zníženie výkonu fakulty napriek zvýšeniu počtu tvorivých
zamestnancov.
Predseda AS uplatnil čl.9, ods. 5.2 Rokovacieho poriadku AS FSEV. Ukončil diskusiu
a pristúpilo sa k hlasovaniu
Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Uznesenie č. 25:
Akademický senát FSEV UK schvaľuje Správu o hospodárení fakulty za rok 2011.

Ad 7/ Prerokovanie rozpočtu FSEV UK na rok 2012
P. tajomníčka uviedla obsah rozpočtu. Predseda AS mal otázku k položkám z grantov. A.
Čirková vysvetlila, že rozpočet vychádza z dostupných údajov s istými pravdepodobnostnými
odhadmi.
Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Uznesenie č. 26:
Akademický senát FSEV UK schvaľuje Rozpočet FSEV UK na rok 2012.

Ad 8/ Prerokovanie rozpisu štátnej dotácie na FSEV UK na rok 2012.
Rozpis štátnej dotácie podrobne s vysvetlením metodiky rozdelenia uviedol M. Kanovský. J.
Podoba sa zaujímal o bod Q, dotácie pre dekanát. Spochybnil prínos administratívy pre vedecký
výkon fakulty. L. Mokrá v diskusii obhajovala prínos a potrebu služieb dekanátu pre výskumnú činnosť
pracovníkov. Do diskusie sa zapojili M. Kanovský, E. Letovancová, J. Podoba a p. dekanka
M. Kanovský navrhol vytvorenie projektového oddelenia financovaného jednotlivými
ústavmi na podporu vedy na fakulte.
J. Podoba vyzval k rozlišovaniu medzi vedou kvôli vykazovaniu štatistických výstupov a vedou
ako tvorivou činnosťou pri uvažovaní fakulty o podpore vedy.
M. Kanovský prezentoval stanovisko rozpočtovej komisie, ktorá odporučila materiál na
schválenie AS FSEV UK bez pripomienok.

Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Uznesenie č. 27:
Akademický senát FSEV UK schvaľuje Rozpis Štátnej dotácie na FSEV UK na rok 2012.

AD 9/ Otázky na dekanku, prodekanky, prodekana a tajomníčku fakulty
M. Konečný sa pýtal D. Lešku na zverejnenú informáciu pre študentov končiacich ročníkov.
Vzhľadom na zmeny vo vyhláške neboli správne uvedené čísla študijných programov. D. Leška
ubezpečil, že budú akceptované aj záverečné práce s číslami študijných programov podľa pôvodnej
informácie a že informácie boli už na stránke fakulty opravené.
Otvorila sa diskusia o termíne odovzdania záverečných prác. Do diskusie sa zapojili : D. Leška,
M. Kanovský, E. Letovancová, L. Mokrá, M. Konečný a pani dekanka. M. Kanovský poukázal na
neúnosnosť situácie v súvislosti s chaosom okolo odovzdávania záverečných prác a potreby nájdenia
riešenia tejto situácie v budúcnosti.
Dr. Podoba vyvolal diskusiu ohľadom hodnotenia kvality pedagógov študentmi na konci roka
a ich využívania. Ľ. Šimková prezentovala možnosti využívania systému Univalue. Rozbehla sa široká
diskusia o užívateľskom prostredí AIS2 a budúcnosti jeho využívania.

Ad 10/ Rôzne
Pani dekanka prezentovala navrhnutú organizačnú zmenu - presun jedného pracovného
miesta zo študijného oddelenia na referát pre zahraničných študentov a zrušenie jedného miesta na
študijnom oddelení.
Pani tajomníčka oboznámila senát s novou štruktúrou pracovných miest k 1.5.2012 v členení
podľa organizačných jednotiek fakulty a podľa kategórií zamestnancov (administratívni zamestnanci,
pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci). V diskusii vystúpili: D. Letovancová, L. Mokrá,
A.Čirková a pani dekanka.
Hlasovanie:
-vo verejnom hlasovaní bolo 8 hlasov za, 0 proti, 0 sa zdržalo.
Uznesenie č. 28:
Akademický senát FSEV UK schvaľuje novú štruktúru pracovných miest k 1.5.2012.
Ľ. Šimková infomovala, že študenti Fakulty sa zúčastnia skúšobného programu
samorozubytovania.
Zasadnutie AS FSEV UK ukončil predseda doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., prítomným
poďakoval za ich účasť.
V Bratislave, 23.04. 2012

Schválil: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Zapísal: Matúš Konečný
Overili:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Zuzana Kováčová

Príloha č. 1
Prezenčná listina
Prezenčná listina
zo zasadnutia AS FSEV UK, zo dňa 17. 04. 2012
Predseda
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.

....................................................

Pedagogická časť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.
PhDr. Andrej Findor, PhD.
Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.
PhDr. Juraj Podoba, CSc.
PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

...................................................
....................................................
....................................................
....................................................
......................osp.........................
....................................................
......................osp.........................

Študentská časť
Mgr. Barbora Blahútová
Matúš Konečný
Zuzana Kováčová
Mgr. Lukáš Zajac

.......................osp.......................
....................................................
....................................................
...................... osp........................

Hostia
Meno a priezvisko
Mária Chlupová

Podpis
....................................................

Ľubica Šimková

....................................................

Alena Čirková

....................................................

Lucia Mokrá

....................................................

Silvia Miháliková

....................................................

Oľga Gyarfášová

....................................................

Dušan Leška

....................................................

