Č. j. FIL006130/2018

Košice 18.10.2018
Rozhodnutie dekanky č. 3/2018
o zriadení stálych pracovných komisií

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 4 ods.
3 písm. c) Organizačného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach a v nadväznosti na ustanovenie čl. 15 ods. 3 Štatútu Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach týmto vydávam nasledovné rozhodnutie, ktorým
zriaďujem
ako poradný orgán dekanky FF UPJŠ nasledovné stále pracovné komisie na FF UPJŠ
v Košiciach:
1. Komisia pre projekty
Predseda:
Členovia:

doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., RNDr. Dagmar Hvozdovičová, Mgr.
Katarína Hajduková

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava stanovísk k prioritám v oblasti projektovej činnosti FF UPJŠ,
- príprava stanovísk k návrhom projektov zamestnancov a doktorandov jednotlivých
katedier FF UPJŠ predkladaných v rámci medzinárodných grantových schém,
štrukturálnych fondov a projektov vyžadujúcich spolufinancovanie FF UPJŠ.
Činnosť komisie riadi jej predseda. Pri svojej činnosti sa riadi platnými právnymi predpismi
a vnútornými predpismi UPJŠ a FF UPJŠ. Komisia zasadá podľa potreby.
2. Škodová komisia
Predseda:
JUDr. Eva Eštoková
Tajomníčka: Bc. Oľga Gállová
Členovia:
Jana Šivecová, Ing. Jana Quitková, RNDr. Dagmar Hvozdovičová
Škodová komisia posudzuje mieru zavinenia spôsobených škôd škodcom a neproduktívnych
nákladov a navrhuje spôsob likvidácie škôd alebo neproduktívnych nákladov. Činnosť komisie
riadi jej predseda. Pri svojej činnosti sa riadi platnými právnymi predpismi a vnútornými
predpismi UPJŠ a FF UPJŠ. Komisia zasadá podľa potreby.
3. Vyraďovacia komisia
Predseda:
Členovia:

RNDr. Dagmar Hvozdovičová
Ing. Petra Gašparíková, Mgr. Lenka Kohoutková

Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy jednotlivých pracovísk FF UPJŠ na vyradenie
opotrebovaného, poškodeného, znehodnoteného a nefunkčného majetku FF UPJŠ v súlade s
platnými právnymi a vnútornými predpismi UPJŠ. Po vykonaní posúdenia jednotlivé návrhy
predkladá dekanovi FF UPJŠ na schválenie a vydanie rozhodnutia o vyradení majetku. Činnosť
komisie riadi jej predseda. Pri svojej činnosti sa riadi platnými právnymi predpismi a
vnútornými predpismi UPJŠ a FF UPJŠ. Komisia zasadá podľa potreby.
4. Likvidačná komisia
Predseda:
Členovia:

Ing. Tomáš Polák
Eva Váliková, Ing. Marek Sekerák

Likvidačná komisia v súlade s rozhodnutím dekana FF UPJŠ o vyradení hmotného majetku FF
UPJŠ vykoná jeho likvidáciu podľa súpisu vyradeného majetku. O likvidácii spíše zápis.
Likvidáciu vyradeného hmotného majetku je komisia povinná vykonať v lehote do troch
týždňov po podpise rozhodnutia dekana FF UPJŠ o vyradení. Činnosť komisie riadi jej
predseda. Komisia pracuje podľa potreby.
Záverečné ustanovenia
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu dekankou FF UPJŠ.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

