
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 27.10.2014 

 
 

Prítomní:  ZČ – 17 
ŠČ – 10 

Ospravedlnení: Mgr. D. Gerbery, PhD., prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD. 
Neprítomní:  doc. M. Rybář, PhD. 
 
Program:  
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia  
2. Informácia o riadnych a doplňujúcich voľbách do ŠČ AS FiF UK  
3. Návrhy a doplnenie komisií AS FiF UK  
4. Voľba zástupcu FiF UK v Rade VŠ  
5. Vyhlásenie volieb dekana FiF UK  
6. Návrh zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK  
7. Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2015/2016  
8. Zmena názvu Centra mayských štúdií a Katedry hudobnej vedy  
9. Rôzne  
 
 
1. Otvorenie 
Predseda AS FiF UK  Dr. I. Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na 
schválenie.  
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
2. Informácia o riadnych a doplňujúcich voľbách do ŠČ AS FiF UK  
Bc. Š. Bako informoval prítomných o priebehu riadnych a doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS FiF UK a AS UK, ktoré prebehli v zmysle Zásad do volieb do študentskej časti AS FiF 
UK. 
Predseda AS Mgr. I. Lacko, PhD. privítal nových členov ŠČ – AS a informoval prítomných 
o zverejnení zápisníc na webovej stránke FiF UK. 
 
 
3. Návrhy a doplnenie komisií AS FiF UK  
Predseda AS informoval senát o návrhu komisií a poprosil o návrhy na doplnenie 1 člena za 
ZČ AS  a 2 za ŠČ AS do volebnej komisie, 1 člena za ŠČ AS do študijnej, ekonomickej, 
legislatívnej a návrhovej komisie. 
 
V diskusii boli dané nasledujúce návrhy do: 
Volebná komisia - za ZČ AS - doc. J.Tancer, PhD.  
za ŠČ AS boli navrhnutí 3  kandidáti: M. Firbasová, S. Vargovičová a F. Šmajdová 
Študijná komisia: ŠČ AS - Mgr. M. Mikušiak 
Ekonomická komisia: ŠČ AS – Bc. Š.Bako 
Návrhová komisia:  ŠČ AS – Mgr. A. Faragulová 
Legislatívna komisia:  ŠČ AS – Bc. V. Svetský 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
AS FiF UK jednohlasne schválil členov komisií. 



 
Predseda AS Mgr.I. Lacko. navrhol, aby členovia Volebnej komisie boli zároveň aj Volebnou 
komisiou pre voľby dekana FiF UK. 
AS FiF UK jednohlasne schválil tento návrh (Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal 
sa – 0) a členmi volebnej komisie pre voľby dekana sa tak stali: Mgr. Alena Bohunická, PhD., 
Doc. Jozef Tancer, PhD., Monika Firbasová, Sabína Vargovičová. 
 
Za predsedu volebnej komisie bol navrhnutý doc. Ulašin (navrhol doc.Tancer). O predsedovi 
sa hlasovalo v tajnej voľbe. 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK v tajnej voľbe predsedu Volebnej komisie pre voľby dekana zvolil doc. B.Ulašina, 
PhD.  
Hlasovanie za - 25, neplatný hlas - 1 , zdržali sa - 1 
 
 
4. Voľba zástupcu FiF UK v Rade VŠ  
Na post zástupkyne FiF UK v RVŠ bola navrhnutá prof. PhDr. Z.Plašienková, PhD.  
 
Uznesenie: 
AS FiF UK v tajnej voľbe za zástupcu našej fakulty v Rade VŠ zvolila prof. PhDr. Z.Plašienkovú, 
PhD.  
Hlasovanie za - 25,  zdržali sa – 2 
 
 
5. Vyhlásenie volieb dekana FiF UK  
Predseda AS Mgr.I. Lacko prečítal návrh vyhlásenia voľby  kandidátov FiF UK s termínom 
24.11.2014 
Po diskusii v ktorom vystúpili doc. Dobríková, doc. Tancer a doc. Ulašin, JUDr. Horváth sa 
senát zhodol na tom, že: 

- termín voľby dekana našej fakulty sa vyhlási na 24.11.2014 v súlade s čl. 7 
Rokovacieho poriadku AS FiF UK 

- kandidáti na funkciu dekana predložia volebnej komisii svoj písomný súhlas 
s kandidatúrou 

- nominácie sa odovzdajú na Sekretariát Akademického senátu – č.dv. 256, najneskôr 
do 19.11.2014 do 14:00 hod. 

- predstavovanie kandidátov a verejná rozprava sa uskutoční 20.11.2014 v čase od 
11:00-13:30 v miestnosti G127 

Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie: 
AS vyhlasuje voľby kandidátov na dekana na 24.11.2014 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
6. Návrh zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK  
 
Predseda AS Mgr.I. Lacko informoval senát o návrhu zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK.  
Zmeny sa týkajú iba troch číselných údajov v Čl. 7 (Voľba kandidáta na dekana a odvolávanie 
dekana), ktoré sú nekonzistentné s príslušným číslovaním článkov v Štatúte FiF UK:  



Bod 1  
text „podľa § 27 zákona a čl. 22 štatútu“ nahradiť textom „podľa § 27 zákona a čl. 20 štatútu“  
Bod 5  
Text „v súlade s článkom 22 štatútu“ nahradiť textom „v súlade s článkom 20 štatútu“  
Bod 8  
Text „v súlade s článkom 23 štatútu“ nahradiť textom „v súlade s článkom 21 štatútu“ 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK súhlasil s vyššie uvedenými zmenami v Rokovacom poriadku. 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
7. Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2015/2016 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval senát o pripravovanom miernom zvýšení poplatkov 
školného 
- v bode 4 – Poplatky za rigorózne konanie 
zjednotenie poplatku pre uchádzačov ktorí pracujú na fakulte na ustanovený čas  alebo sú 
internými doktorandmi s rigoróznym konaním pri opakovaní rigoróznej skúšky na  270 Eur. 
 
Diskusia k vybraným poplatkom s nasledovnými pripomienkami: 
- odpustenie poplatkov za prijímacie skúšky pre uchádzačov v „ hmotnej núdzi“ 
- preukázateľnosť tejto skutočnosti by bola veľmi komplikovaná 
- požiadavka na odpustenie poplatkov by sa mala podať písomnou formou do AS FiF 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval prítomných o poplatkoch pre externú formu štúdia, 
ktorá sa uvádza v Prílohe č. 3 aj keď sa momentálne takáto forma štúdia na FiF neexistuje 
 
V diskusii vystúpili:  Bc. Svetský, doc. Dobríková, prof. Šušol,  Dr. Horváth, Mgr. Lacko, doc. 
Slobodník. 
 
Uznesenie: 
AS FiF schválil Prílohu č. 3  UK FiF – o Výške školného a vybraných poplatkov v 
akademickom roku 2015/2016. 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
8. Zmena názvu Centra mayských štúdií a Katedry hudobnej vedy  
Centrum mayských štúdií a Katedra hudobnej vedy sa obrátili na pána dekana so žiadosťou 
o súhlas so zmenou názvu katedry: 
Centrum mayských štúdií sa mení na  Centrum mezoamerických štúdií a 
Katedra hudobnej vedy sa mení  na  Katedra muzikológie  
Dekan FiF UK  prof. J.Šušol vyjadril svoj súhlas k týmto zmenám.  
 
Diskusia: 
Bolo navrhnuté, aby sa informačná tabuľa taktiež aktualizovala. Dr. Horváth informoval AS, 
že informačná tabuľa FiF UK bude po všetkých zmenách aktualizovaná. 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK berie na vedomie zmenu názvov predmetných pracovísk FiF UK. 
 
 



9. Rôzne  
V rámci bodu rôzne AS FiF UK sa prediskutovalo viacero otázok: 
- odobratá možnosť bakalárskych promócii (Bc. Štefan Bako, prof. Šušol) 
- návrhy na zlepšenie toku informácií ( Mgr. A. Faragulová, prof. Šušol, doc. Slobodník, Dr. 
Horváth,  Bc. V. Svetský) 
- zabezpečenie „parkovania“ / stojanov na bicykle počas zimných mesiacov pod átriom  
(Mgr. Faragulová, prof. Šušol) 
 
 
 

 
 

     Mgr. Ivan Lacko, PhD., v. r. 
     predseda AS FiF UK 

 
 
 

 

Zapísala: M. Strížová 


