Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK zo dňa 5.novembra 2013
Miesto: zasadacia miestnosť C042.
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Predseda AS FSEV UK doc. Horniaček po privítaní konštatoval, že AS FSEV UK je
uznášaniaschopný. Oboznámil tiež členov s návrhom programu, ktorý AS FSEV UK schválil
bez pripomienok.

.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie z vedenia fakulty
Prerokovanie Dodatku k Podmienkam prijímacieho konania na FSEV UK v
akademickom roku 2014/2015
Prerokovanie poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK v akademickom roku
2014/2015 – návrh ponechať bez zmeny v zneni na
http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2012/Vp_2012_14
_Smernica_rektora_UK_ktorou_sa_urcuje_vyska_skolneho_a_poplatkov_____v_ak_rok
u_2013_2014_pre_web.pdf
Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
Rôzne
Záver

Bod 1/
Zasadnutie AS FSEV UK otvoril jeho predseda, spolu s konštatovaním uznášaniaschopnosti
AS FSEV UK.
Bod 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.
Bod 3/
Za zapisovateľa bola jednohlasne schválená Mgr. Figulová, za overovateľov boli schválení
doc. Buzalka a K. Smalcová.
Bod 4/
Prodekanka Mokrá informovala o termínoch pre burzu výmenných pobytov a mobilite
zamestnancov. Informovala o úspešnej prezentácii fakulty v NTC na veľtrhu Akadémia a Dni
otvorených dverí na fakulte. FSEV FEST sa uskutoční v utorok, 26.11.2013 a Kvapka krvi
zajtra (6.11.2013). Informovala o exekúcii v záhradníctve, ktorá bude zopakovaná po
skončení vegetačného obdobia.

Bod 5/
Žiadna z poverených komisií nemala pripomienky k danej „novelizácii“.
Hlasovanie: Počet prítomných: 9 Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 55
AS FSEV UK schválil Dodatok k Podmienkam prijímacieho konania na FSEV UK v
akademickom roku 2014/2015 v predloženom znení.
Bod 6/
Bod predstavila prodekanka Miťková. Kolégium dekanky navrhuje ponechať poplatky
v takej výške ako na tento akademicky rok. Najdôležitejší poplatok je za prekročenie dĺžky
štúdia vo výške 1100 eur . Poplatky za externú formu štúdia neplatia, keďže naša fakulta
takéto štúdium neponúka. Poplatok z prijímacie konanie vo výške 45 EUR je nižší ako
v roku 2011/2012, rovnako aj poplatky pre samoplatcov a za rigorózne konanie.
Otázka – senátor Žitňanský – Je možné znížiť poplatok za prihlášku?(45 Eur) Na Karlovej
univerzite či Masarykovej je 450 CZK. Nie je tento priestor napr. na 30 Eur?
Odpoveď: Keďže si môžu uchádzači dať na jednu prihlášku dva odbory akoby ušetrili za
jednu prihlášku. Suma vychádza z kalkulácie nákladov spojených s prijímacím konaním kde
využívame aj externých pracovníkov. Je to veľká záťaž v malom časovom úseku pre
pracovníkov, je tam i poštovné (2 zásielky doručené do vlastných rúk). Sme otvorení
diskusii, ale vieme to zhodnotiť až na budúci rok. Vyhodnotenie prijímacieho konania bude
oveľa zložitejšie práve pre tie dva študijné odbory, keďže jeden uchádzač bude evidovaný
niekedy až trikrát...a to následne vygeneruje ďalšie vytváranie fasciklov.
Hlasovanie: Počet prítomných: 9 Hlasovanie za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 56
AS FSEV UK schválil návrh poplatkov spojených so štúdiom na
v akademickom roku 2014/2015 v predloženom znení.

FSEV UK

Bod 7 a 8
Doc, Buzalka predstavil návrh na zmenu vnútorných predpisov a štatútu FSEV, ktorý
vychádza z niekoľkoročnej diskusie na ÚSA a zo skúsenosti z pobytov v akademických
zahraničných inštitúciách.
Návrh ma oddeliť manažérsku a akademickú funkciu. Prvý je pozícia prodekana/anky
a riaditeľa/ľky. Druhý moment je obmedziť voľbu riaditeľa/ľky ústavu - maximálne na dve
funkčné obdobia po sebe. A zároveň by to boli trojročné obdobia. Diverzifikovanie
zodpovednosti. Stredný manažérsky káder je náročný na zvládnutie a bude dobre keď sa to
bude diverzifikovať.
Diskusia: p.Podoba – na nemecko-jazyčných univerzitách - funkcia vedúceho ma skôr
administratívnu pozíciu a nie si „hovieť“ v tejto funkcii. A preto na našom ústave
podporujeme tento návrh.

Pani dekanka Miháliková – poďakovala, že to pán kolega Buzalka dal do podoby, ktorá má
štábnu kultúru. Napr. na FiF to nefunguje, a preto by sme mohli aj v tomto smere urobiť
krok vpred ako najmladšia fakulta a byť progresívni. Napr. i na rakúskom Institut für
Wissenschaft und Kunst je to už schválené. Otázne je, či tri roky sú naozaj málo alebo veľa.
Otázkou je, ako to technicky vyriešiť v rámci úväzkov. Je potrebne rozlíšiť manažérsku
a vedecko-pedagogickú funkciu.
Doc. Mokrá – mal by to byť jeden plus jeden úväzok. Kumulatívne by to vytvorilo veľkú
časovú náročnosť, ktorá by nemohla byť v súlade ani so Zákonníkom práce. Prodekanský
úväzok je veľmi náročný.
Pani dekanka pripraví na ďalší senát stanovisko a zároveň navrhuje tento návrh dať
k diskusii dotknutým pracovníkom fakulty. A pripraví podklad na hlasovanie. Požiadavka
na p. Buzalku prip. Broniša vypracovať podklad „skúsenostný“ z ostaných inštitúcii.
Doc. Letovancová – oznamuje, že sa konajú doplňovacie voľby do nášho aj univerzitného
senátu, študentská časť zajtra.
Predseda poďakoval za účasť a informoval, že ďalšie stretnutie senátu bude pravdepodobne
v roku 2014.

V Bratislava, 5.11. 2013.
Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Zapísal: Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Overili:
Doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD, MA
Karina Smalcová

