ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre,
konaného dňa 12.7.2006

Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Záhájenie mimoriadneho zasadnutia AS FSVaZ
2. Prejednanie Návrhu na odvolanie dekana FSVaZ Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča,
PhD. podľa predloženého návrhu členov AS FSVaZ predloženého a schváleného AS
FSVaZ dňa 11.7.2006
3. Tajné hlasovanie o predloženom Návrhu AS FSVaZ
4. Rôzne
Predseda AS FSVaZ otvoril mimoriadne zasadnutie zvolané za účelom prerokovania
Návrhu na odvolanie dekana (príloha) prijatého na riadnom zasadnutí dňa 11.7., privítal
dekana FSVaZ, Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. a poskytol mu text Návrhu
s možnosťou vytvorenia času na prípravu reakcie. Dekan ponúkol okamžitú reakciu.
Predseda AS odporučil a vyhlásil prestávku, po ktorej dekan predstavil reakcie na Návrh.
V úvode dekan odporúčal členom Senátu, aby si zistili konkrétnejšie informácie a aby pri
rozhodovaní zohľadňovali záujem Fakulty. Zároveň komentoval zloženie Senátu, ktorý je
prevažne zložený z nových členov.
Tomáš Pružinec, PhD. vyjadril svoje očakávanie, že vzhľadom na závažnosť bodu a)
Návrhu konštatujúceho „krízový stav“ na dvoch pracoviskách fakulty, v zmysle Čl. 2 bodu 4
Štatútu môžu sa zasadnutia AS zúčastniť vedúci pracovísk, čo postráda. Členovia AS
poznamenali, že ani jeden z vedúcich nie je aktuálne zastihnuteľný, ako aj fakt, že Návrh
prezentovaný na predchádzajúcom riadnom zasadnutí AS členovia v počte požadovanom
štatútom FSVaZ aj v uvedenom znení podpísali.
K bodu a) Návrhu konštatujúcemu dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v riadiacej práci
spôsobujúce krízový stav na Ústave romologických štúdií, na Katedre sociálnej práce
a sociálnych vied a na fakulte, dekan:
predstavil svoju reakciu na oficiálny list Dr. Siku prezentovaný na zasadnutí AS
UKF 3.7.2006, pripravenú pre rektora UKF Prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
a poskytol členom AS FSVaZ predmetný list, dokumentáciu a svoju reakciu;
list vníma ako osobný útok zo strany Dr. Siku, ktorého vykreslil ako
nekvalifikovaného a nemorálneho človeka, ktorý nemá podporu pracovníkov
vlastného pracoviska;
komentoval históriu obsadzovania postu vedúceho katedry rómskej kultúry, resp.
Ústavu romologických štúdií v perspektíve posledných troch rokov, od kedy bola
pozícia vedúceho obsadená 3 pracovníkmi zvyčajne poverením, prípadne
opakovaným poverením;
aktuálnu situáciu na ÚRŠ ani na KSPaSV nehodnotí ako krízový stav.
K bodu b) Návrhu konštatujúcemu nevyhovujúcu personálnu politiku v neprospech
interných zamestnancov FSVaZ z perspektívy čerpania finančných prostriedkov v čase, keď
fakulta zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov dekan
požadoval upresnenie konkrétnych prípadov a inak na vecnú stránku bodu b)
Návrhu nereagoval.
K bodu c) Návrhu konštatujúcemu zmätky vo výuke spôsobené permanentným
prizývaním cudzích vyučujúcich z iných miest dekan

-

odôvodnil potrebou prizývania kvalifikovaných pracovníkov (profesorov) kvôli
garanciám a takýto postup považuje za súčasný štandardný trend.
K bodu d) Návrhu konštatujúcemu zhodnotenie pôsobenia dekana v zmysle naplnenia
§28, ods.3, písm.c) o vážnom poškodení záujmu verejnej vysokej školy a fakulty, dekan
hodnotil ako neopodstatnený.
Predseda AS FSVaZ vyzval členov Senátu k otázkam k jednotlivým bodom Návrhu.
K bodu a) Návrhu na otázku, ako dlho pretrváva opisovaný stav na Ústave
romologických štúdií dekan konštatoval, že asi mesiac a aktuálnu situáciu opisoval ako
bezproblémovú, po odchode Dr. Siku ako kľudnú. Predpokladá hladký chod Ústavu po
nastúpení Doc. Balvína od septembra.
K bodu b) Návrhu na otázku, či existuje neúmerná diferencia v ohodnocovaní
pracovníkov fakulty na rovnakých pozíciách, dekan pozitívne potvrdil a konkretizoval prípad
prof. Milovského, ktorý má priznané neúmerne vyššie osobné ohodnotenie (12.000,-)
k jednému platu. Na otázku nedostatočných zdrojov na mzdy pre vedeckých a ostatných
pracovníkov dekan potvrdil informáciu prezentovanú na zasadnutí AO, podľa ktorej fakulta
v súčasnosti už vyčerpala pridelené zdroje na vedeckých pracovníkov, čo sa rieši z darov
externých študentov. Ako príčinu nedostatočnosti zdrojov na vedeckých pracovníkov uviedol
zmenenú metodiku MŠ na prideľovanie prostriedkov. Tvrdil, že mzdové prostriedky na
pedagogických a administratívnych pracovníkov fakulta má dostatočné.
K bodu c) Návrhu viacerí členovia AS konštatovali a uvádzali konkrétne prípady
zmätkov vo výuke, čo dekan zdôvodňoval chybou rozvrhárov a odporučením, aby
kontrolovali prípadné kolízie. Na konkrétnu výhradu zástupkyne študentskej časti AS
o pretrvávaní neplnenia si pedagogických povinností vyučujúcich, z dôvodu nedostavovania
sa na výuku, dekan zopakoval svoju iniciatívu voči študentom, že je otvorený informáciám
študentov o takých prípadoch. Študentka to zhodnotila ako ťažko realizovateľné, keďže
predmet informácie by sa týkal a týka sa aj samotného dekana. Dekan priznal, že k takým
prípadom dochádzalo, čo odôvodňoval mnohými svojimi pracovnými úväzkami a zároveň
tvrdil, že nerealizovanú výuku vždy nahradil.
Po skončení diskusie predseda AS poďakoval p. dekanovi za prítomnosť
a prezentovanie stanovísk a reakcií k otázkam členov AS a po jeho odchode otvoril ďalšiu
diskusiu, z ktorej vyplynula požiadavka prizvať p. tajomníčku fakulty, Ing. P. Kluvancovú.
Na otázku týkajúcu sa trvania a charakteru aktuálneho stavu na ÚRŠ konštatovala, že
je to dlhotrvajúci – viacročný stav a aktuálny stav hodnotila ako vážny a vyžadujúci si
riešenie.
Na otázku vzťahujúcu sa na existenciu výrazných diferencií v osobnom ohodnotení
pracovníkov na rovnakej pozícii p. tajomníčka tento fakt potvrdila. AS vzhľadom na zákon
o ochrane osobných údajov akceptoval vyjadrenie pani tajomníčky bez konkretizovania
údajov. Pani tajomníčka sa vyjadrila, že je k dispozícii podať konkrétnu informáciu v prípade
potreby. Na otázku zníženého úväzku Ing. Brezákovi, PhD., a plného mzdového ohodnotenia
uviedla, že znížený úväzok je (na základe pokynu pána dekana) kompenzovaný výkonom vo
vede.
Po ukončení diskusie predseda AS pristúpil k hlasovaniu za predložený Návrh na
odvolanie dekana FSVaZ. Priebeh volieb koordinovala volebná komisia na čele
s predsedníčkou komisie. Priebeh volieb bol v súlade so štatútom FSVaZ Čl. 6 ods. 16.

Výsledky volieb oznámila predsedníčka volebnej komisie Mgr. Romanová:
Z prítomných členov AS v počte 11 (viď prezenčná listina)
za odvolanie dekana FSVaZ Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. hlasovalo 9
členov AS,
proti odvolaniu dekana FSVaZ Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. hlasoval 1
člen,
a 1 hlasovací lístok bol neplatný.
Po výsledku hlasovania všetci prítomní členovia AS FSVaZ odsúhlasili a schválili,
aby v prípade akceptovania Návrhu na odvolania dekana Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča,
PhD. rektorom UKF Nitra Prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., v zmysle Štatútu FSVaZ Čl.
6 ods.2 písm. d. boli poverené výkonom funkcie dekana FSVaZ p. Doc. PaedDr. Marcelu
Verešovú, PhD., terajšia prvá prodekanka FSVaZ, a Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Menované po oslovení súhlasili v prípade prijatia Návrhu o odvolaní dekana Prof. PhDr. Petra
Ondrejkoviča, PhD. rektorom UKF Nitra Prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., s poverením
zastávania funkcie dekana FSVaZ.
Uznesenie č. 12/7/06-1
Akademický senát FSVaZ UKF Nitra schvaľuje návrh členov AS predložiť rektorovi
UKF Prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc. Návrh na odvolanie Prof. PhDr. Petra
Ondrejkoviča, PhD. z funkcie dekana FSVaZ na základe tajného hlasovania zo dňa 12.7.2006,
v zmysle Zákona o vysokých školách č. 131 zo dňa 21.2.2002 Zz. §27 ods.1 písm. b a Štatútu
FSVaZ UKF podľa Čl. 15 ods.1, ods.2 písm. c schváleného dňa 8.6.2004.
Uznesenie č. 12/7/06-2
Akademický senát FSVaZ UKF Nitra navrhuje rektorovi UKF Nitra Prof. RNDr.
Liborovi Vozárovi, CSc., v prípade prijatia Návrhu AS FSVaZ na odvolanie dekana FSVaZ
Prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD., poveriť výkonom funkcie dekana FSVaZ Doc. PaedDr.
Marcelu Verešovú, PhD., a Prof. PhDr. Evu Sollárovú, CSc v zmysle Štatútu FSVaZ Nitra zo
dňa 8.6.2004 Čl. 6, ods. 2, písm. d.

Zapísal: Mgr. Zuzana Majerová

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Predseda AS FSVaZ UKF

