UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

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

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FSEV UK

Dátum: 24. júna2014 (utorok) o 13.00 h.
Miesto konania: miestnosť C 042
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny (príloha č.1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Informácie z vedenia fakulty
Prerokovanie rozpočtu výnosov a nákladov fakulty na rok 2014
Prerokovanie návrhu rozpisu štátnej dotácie na pracoviská fakulty na rok 2014
Hlasovanie o novom členovi Disciplinárnej komisie FSEV UK zastupujúcich
študentskú časť akademickej obce
8. Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
9. Rôzne
10. Záver

Ad 1) Zasadnutie otvoril predseda AS FSEV UK.
Ad 2) Program bol schválený plným počtom hlasov prítomných členov(9).
Ad 3) Voľba zapisovateľky/zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola zvolená A. Figulová; za overovateľov J. Broniš a K. Smalcová plným
počtom hlasov prítomných členov.
Ad 4) Informácie z vedenia fakulty (v zastúpení dekanky, prodekan Kanovský)
Hlavný bod kolégia bol rozpis dotácie a harmonogram akademického roka, zápisnica, bola
rozoslaná členom senátu. Do ďalšieho zasadania senátu budú predložené podmienky na
prijímacie konanie na ďalší akademicky rok. 14 a 18 júla 2014 budú promócie absolventov
našej fakulty (14.7. magisterské, 18.7. bakalárske).
Ad 5) Prerokovanie rozpočtu výnosov a nákladov fakulty na rok 2014
Štátna dotácia tvorí najväčšiu časť výnosov a sú tam zahrnuté aj mimodotačné zdroje a ich
čerpanie. Sú to najmä poplatky za prijímacie konanie a iné poplatky (ako poplatky za
nadštandardnú dĺžku štúdia, poplatky súvisiace so štúdiom, poplatky za prenájom a pod.),
prípadne podnikateľská činnosť.
Komisia AS FSEV UK pre rozpočet a hospodárenie odporučila schválenie rozpočtu nákladov
a výnosov fakulty na rok 2014 v predloženej podobe.
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Predseda senátu otvoril rozpravu :
Otázka p. Letovancová – k položke náklady nedaňové: knihy a časopisy. Prečo ide
o nedaňové náklady? Prečo je na knihy, noviny a časopisy vyčlenených 300 Eur, keď minulý
rok to bolo 7600 Eur – aký to má dôvod?
Položka - prenájom priestorov, či vzdelávanie zamestnancov ? (riadok 73 a 74) – Koho sa to
týka? Minulý rok boli náklady na prenájom 826 Eur. Aký to bol prenájom? Aké vzdelávanie
a koho?
Vzhľadom na neprítomnosť pani tajomníčky FSEV UK, neboli tieto otázky zodpovedané.
AS FSEV UK žiada pani tajomníčku tieto otázky písomne zodpovedať.
Uznesenie 68 ⁄2014: AS FSEV UK schválil dokument rozpočet výnosov a nákladov FSEV
UK na rok 2014 (za 9 proti 0, zdržal sa 0)
Ad 6) Prerokovanie návrhu rozpisu štátnej dotácie na pracoviská fakulty na rok 2014
Prodekan Kanovský prezentoval hlavné východiská rozpisu podľa dokumentu zo rektorátu.
Suma na doktorandov je poslednýkrát v tomto priečinku - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry
pre výskum a vývoj. Celková suma cca 1, 7. mil. Eur pred prerozdelením.
Ministerstvo ako hlavný zdroj zverejňuje rozpis na univerzity, je možné ho dohľadať na
webe ministerstva..

V pedagogickom aj vedeckom výkone produkujeme výkon relatívne efektívne pri malom
počte zamestnancov, v porovnaní s inými fakultami UK.
Prodekan Kanovský informoval o sumách, ktoré boli fakulte pridelené na základe rozpisu
štátnej dotácie na jednotlivé fakulty UK podľa jednotlivých kritérií (pedagogická činnosť,
publikácie, získané granty). Predložený rozpis štátnej dotácie pre fakultu na pracoviská
fakulty vychádzal z rovnakých kritérií, aké použil rektorát pri rozpise štátnej dotácie na
fakulty.
Prostriedky získané fakultou za publikačnú činnosť sú 118 313 Eur. Prvý raz dal rektorát
zdrojové informácie o zohľadnených publikáciách aj podrobne. Kapitola v monografii má
koeficient 0,20. Je teda výhodnejšie, mať príspevok v zborníku ako kapitolu v monografii.
Karentované publikácie majú najväčšiu hodnotu. Prodekan Kanovský upozornil na potrebu
zaregistrovať každú publikáciu do 31.3 roku nasledujúceho po roku jej vydania. Publikácie
zaregistrované neskôr sa neberú do úvahy pri rozpise štátnej dotácie. Zároveň sa mení pozícia
doktoranda, už to nebude účelové štipendium a je dôležité, ako sa budú doktorandi vyberať,
vzhľadom na započítavanie ich výkonov.
Samotné rozpočítanie na pracoviská je rozpisané v tabuľke vytvorenej prodekanom
Kanovským. Došlo k zmene oproti návrhu predloženému kolégiu dekanky a to vyčlenením
katedry UNESCO ako samostatného pracoviska fakulty (v predchádzajúcom rozpise bola
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zahrnutá do ÚEŠMV). Dotácia na doktoranda na UNESCO je účelovo viazaná z rektorátu
priamo v metodike, takže sa prerozdeľovali v rámci vedy len financie bez tejto účelovej
dotácie a bez špecifík priamo účelovo viazaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Náklady na dekanát podľa podielu na vzdelávanie a vedu sa prerozdeľujú medzi všetky
ústavy a UNESCO. Náklady sú prepočítané podielom jednotlivých pracovísk na vede
a vzdelávaní a celková suma dotácie na dekanát sa nezvyšovala už tri roky. Ďalšie informácie
o využití týchto financií má právo senát žiadať od pani dekanky.
Každý ústav musí na základe politiky riaditeľa navrhnúť využitie financií z vedy na mzdy,
tovary a služby a financovanie doktorandov na príslušnú kalendárny rok.
Komisia pre rozpočet a hospodárenie odporučia schválenie rozpisu štátnej dotácie na
pracoviská fakulty na rok 2014 v predloženej podobe.
Uznesenie 69 ⁄2014: AS FSEV UK schválil dokument rozpis štátnej dotácie na pracoviská
fakulty na rok 2014 (za 9 proti 0, zdržal sa 0)
Prodekanka Mokrá na základe poverenia dekanky oboznámila senát s informáciou
o neuhradení výdavkov projektu JMECE z ústavu UEŠMV spred dvoch rokov. Na základe
žiadosti riaditeľa ÚEŠMV doc. Bátoru a zodpovednej riešiteľky – prof. Mihálikovej, boli
auditom neuznané výdavky v projekte Jean Monet Centre of Excellence (2005-2008)
v celkovej výške 30.994,71 EUR vrátené Európskej komisii (v rámci nej EACEA) nielen zo
zdrojov ÚEŠMV, ale aj fakultných zdrojov, so záväzkom previesť zvyšnú čiastku (15.087,20
EUR) na účet fakulty do 31.10.2012. Uvedené nebolo do zasadnutia AS FSEV UK
realizované, pričom ÚEŠMV má v rozpise dotácie na rok 2014 dostatok zdrojov na
vyrovnanie záväzku bez ohrozenia chodu ústavu.
Uznesenie 70/2014 : Akademicky senát FSEV UK sa zaoberal žiadosťou vrátenia finančných
prostriedkov za neoprávnené výdavky v projekte JMECE z ústavu UEŠMV, ktorý na základe
poverenia dekanky predložila doc. Mokrá a zaväzuje dekanku, aby z položky 108 754 Eur
(BV 077 12) vyčlenených pre UEŠMV v rámci rozpisu dotácie na rok 2014 vyčlenila
prostriedky v objeme 15. 907,51 Eur do Fondu rozvoja FSEV UK v termíne do 31. júla 2014.
Takto naformulované uznesenie bolo prijaté plným počtom prítomných členov senátu (9).
Ad 7) Hlasovanie o novom členovi Disciplinárnej komisie FSEV UK zastupujúcich
študentskú časť akademickej obce
Prodekanka Miťková ako predsedníčka Disciplinárnej komisie FSEV UK navrhuje za novú
členku komisie sl. Annu Avdajlanovú, študentku 2. ročníka bakalárskeho študijného
programu aplikovaná ekonómia.
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V tajnom hlasovaní bola novou členkou DK FSEV UK zvolená sl. Avdajlanová plným
počtom hlasov prítomných členov.
Ad 8) Otázky na dekanku, prodekana, prodekanky a tajomníčku fakulty
p. Broniš – Aká bola úspešnosť scio testov v prijímacích skúškach pre zahraničných
študentov - Odpoveď prodekanka Mokrá – Len 5 študentov, z nich ani jeden zahraničný
uchádzač, využilo tento inštitút. Plánuje sa ponechať scio testy aj na budúci rok.
p. Šemnický - Absencia wifi – v areáli školy. Problém je ze by sme mali kúpiť silnejšie
routre. Prodekan Kanovský - prerokuje túto otázku s pani tajomníčkou fakulty a dekankou.
Pevné pripojenie v rámci inštalovaných počítačov nie je vždy plne využité.
Ad) 9 Rôzne
Predseda poďakoval prítomným a pripomenul termín ďalšieho zasadania v septembri
9.9.2014.

Zapísala: Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Schválil: Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., predseda AS FSEV UK
Overili: Mgr. Peter Broniš, PhD.
Karina Smalcová
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