Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK zo dňa 16.4.2013
Dátum: 16. apríl 2013
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 rozpočtu FSEV UK na rok 2013.
6.Prerokovanie návrhu rozpisu štátnej dotácie na rok 2013 na FSEV UK
7.Prerokovanie Výročnej správy FSEV UK za rok 2012.
8.Prerokovanie návrhu na vznik Centra kognitívnej antropológie.
9.Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
10.Rôzne
Záver
Ad 1/ Zasadnutie AS FSEV UK otvorila tajomníčka senátu, vzhľadom na vopred
ospravedlnenú absenciu predsedu senátu.
Ad 2/ Program schválil AS FSEV UK plným počtom hlasov prítomných členov (7 hlasov).
Ad 3/Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola zvolená A. Figulová plným počtom hlasov prítomných členov
Za overovateľov E. Letovancová a K. Smalcová plným počtom hlasov prítomných členov.
Ad 4/Informácie z vedenia fakulty
- Dekanka fakulty predniesla informáciu z rokovania vedenia a kolégia fakulty zo dňa
12.marca 2013 ,
 pedagogické záležitosti: podmienky prijímacieho konania??, termín zasadania komisie
bol stanovený na 18. júna 2013 o 13.00 a pre zahraničných študentov na 20. mája
2013 – test z angličtiny online
: do 30. 4 príprava študijných plánov v AIS na nasledujúci akademický rok
a riaditelia ústavov majú úlohu zabezpečiť kompletné info listy do AIS
 vedecké aktivity – schválenie ??kritérií pre habilitácie a inaugurácie, nove kritéria sú
na webe
 prodekanka L. Mokrá informovala o výbere na Erazmus – v akademickom roku
2013/2014 odchádza do zahraničia 58 študentov na štúdium a 9 študentov na stáž
AS FSEV UK zobral na vedomie tieto informácie.
Ad 5/ Prerokovanie návrhu rozpočtu FSEV UK na rok 2013.
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Tajomníčka FSEV UK A. Čirková vysvetlila kompletný rozpočet nákladov a výnosov zo
štátneho rozpočtu, náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti a ďalšie náklady a výnosy.
Rozpočet je štruktúrovaný ako vyrovnaný. Najdôležitejšou príjmovou zložkou je štátna
dotácia – 80%. Z výdavkovej časti je druhou najväčšou položkou mzdy zamestnancov, ktoré
sa hradia z tejto dotácie. Ostatné rozpočtové položky majú približne rovnaký vývoj.
Vnútorné dosahuje fakulta z podnikateľskej činnosti zisk, ale nie je to primárnym cieľom,
ktorým je vzdelávanie a výskum, avšak smernica rektora uvádza požiadavku 5% zisku z
podnikateľskej činnosti ako podmienku pre jej realizáciu. Zisk sa používa na krytie prípadnej
straty, ostatné prevádzkové náklady či fond dekanky a pod.
Rozpočtový výbor zasadal on-line a nemá žiadne pripomienky k rozpočtu.
Uznesenie č. 45/2013: Návrh rozpočtu FSEV UK na rok 2013 bol schválený plným počtom
hlasov prítomných členov.
Ad 6/ Prerokovanie návrhu rozpisu štátnej dotácie na rok 2013 na FSEV UK
M. Kanovský prezentoval rozpis dotácie pre jednotlivé Ústavy. V porovnaní s minulým
rokom sme dostali viac na položku Mzdy v programe vzdelávanie. Bežné výdavky
v programe veda sa však znížili. Špecifiká sú tiež iné, UNESCO centrum je jediné
špecifikum, ktoré fakulta má. Prodekan Kanovský upozornil na potrebné financovanie
doktorandského štúdia vo forme štipendií.
Princíp solidarity a redistribúcie pre rok 2013 nie je potrebný. Ak však v budúcnosti nastane
problém nedostatočného finančného zabezpečenia niektorého pracoviska, princíp solidarity
bude fungovať tak, že ten Ústav, ktorý je v mínuse, fakulta (dekanát) doplatí len na tarifné
platy. Ak však bude existovať nejaká rezerva, fakulta ju zdvojnásobí.
Uznesenie č. 46/2013: Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2013 bol schválený plným
počtom hlasov prítomných členov.
Ad 7/ Prerokovanie Výročnej správy FSEV UK za rok 2012.
Dekanka predstavila Výročnú správu, ku ktorej sa v rámci diskusie nikto neprihlásil
s pripomienkami alebo otázkami.
Uznesenie č. 47/2013: Návrh Výročnej správy FSEV UK za rok 2012 bol schválený plným
počtom hlasov prítomných členov.

Ad 8/ Prerokovanie návrhu vzniku Centra kognitívnej antropológie.
Je to odborné centrum, organizačná jednotka ÚSA. Vznik centra nebude predstavovať žiadne
finančné nároky pre fakultu. Je to odborná profilácia, prostredníctvom ktorej sa budú
uskutočňovať rôzne formy spolupráce medzi ústavom a inými pracoviskami a pracovníkmi,
tieto budú najmä zahraničné a výskumné. Centrum bude priestorom, kde sa budú stretávať
doktorandi, učitelia a budú mať svoje zadania.
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Uznesenie č 48/ 2013: Návrh vzniku Centra kognitívnej antropológie schválený plným
počtom hlasov prítomných členov.
Úloha pre dekanát: zapísať do organizačnej štruktúry/schémy
Ad /10 Otázky na dekanku
žiadne
Ad 11/ Rôzne
Dekanka: na základe zasadnutia Kolégia rektora a správ z AS UK sa budú pripravovať
spoločné zasadania vedenia univerzity a vedení fakúlt (postupne), na ktorých by sa mali
zúčastňovať aj členovia akademických senátov jednotlivých fakúlt.
Dekani fakúlt budú pozývaní na zasadnutia AS UK, pre lepší tok informácií.
Výzva – Senáty fakúlt by mali spolupracovať s vedením fakúlt a rozpravy by sa mali riešiť
skôr ako na zasadnutí AS UK.
Zasadnutie AS FSEV UK ukončila zastupujúca tajomníčka A. Figulová a poďakovala
zúčastneným.

V Bratislave, 16.4.2013
Schválil: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Zapísala: Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Overili:
Doc. PhDr. Eva Letovancová, CSc.
Karina Smalcová
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