
Zápisnica 

zo zasadnutia AS FiF UK dňa 25. mája 2015 
 
 

Prítomní: ZČ – 19 
ŠČ – 8 

Ospravedlnení:  Mgr. Ľ. Dudík   Neprítomní: Mgr. D. Gerbery,  F. Šmajdová 
 
 
Program:  

1. Úvod a schválenie programu zasadnutia 

2. Voľba predsedu AS FiF UK a voľba predsedu ZČ AS FiF UK 

3. Rozpis dotácie na rok 2015 

4. Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2015 

5. Organizačný poriadok Centra masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe 

6. Vnútorný predpis č. 1/2015 – Štatút FiF UK 

7. Výročná správa za rok 2014 

8. Rôzne 

 
1. Otvorenie 
Predseda AS FiF UK  Dr. I. Lacko privítal členov AS FiF a hostí, a predložil program zasadnutia na 
schválenie.  
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
2. Voľba predsedu AS FiF UK a voľba predsedu ZČ AS FiF UK  
Za predsedu AS FiF UK bol doc. Ulašinom navrhnutý doterajší predseda Mgr. Ivan Lacko, PhD. z 
Katedry anglistky a amerikanistiky.  
Volebná komisia uskutočnila voľbu predsedu AS FiF UK v tomto zložení: doc. B. Ulašin, doc. J. 
Tancer, Dr. A. Bohunická, M. Firbasová, S. Vargovčíková 
V tajnom hlasovaní bolo rozdaných  27 hlasovacích lístkov.  
Výsledky hlasovania: za – 20;  proti – 1; zdržal sa – 5; neplatný hlasovací lístok – 1. 
Predsedom Akademického senátu na obdobie  2015–2017 sa stal Mgr. Ivan Lacko, PhD. 
 
Za predsedu Zamestnaneckej časti AS FiF UK bol Dr. Lackom navrhnutý doterajší predseda doc. Mgr. 
Jozef Tancer, PhD. z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky. 
Volebná komisia uskutočnila voľbu predsedu ZČ AS FiF UK v tomto zložení: doc. B. Ulašin, doc. J. 
Tancer, Dr. A. Bohunická, M. Firbasová, S. Vargovčíková. V tajnom hlasovaní bolo rozdaných  19  
hlasovacích lístkov.  
Výsledky hlasovania: za – 17; proti – 0; zdržal sa – 2.  
Predsedom Zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK a zároveň podpredsedom AS FiF UK 
na obdobie  2015–2017 sa stal doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 
 
 
3. Rozpis dotácie na rok 2015 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval senát, že fakulta dostala na rôzne typy výdavkov  o 1 mil. eur 
viac ale predsa  je v deficite o 400 tis. eur. Prostriedky na mzdy boli pridelené tak ako za minulé 
roky. Predseda AS FiF UK Mgr. I. Lacko informoval prítomných, že rozpis dotácií bol prerokovaný 
ekonomickou komisiou senátu.  



 
Diskusia k rozpočtu s nasledovnými pripomienkami: 
Opäť padol návrh, aby bol rozpočet v budúcnosti pripravený skôr a prediskutovaný v AS resp. jeho 
komisiách 
 
Uznesenie: AS FiF UK schválil rozpočet FiF UK. 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
4. Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2015 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval senát o nasledujúcich oblastiach: 

 zásadné zmeny v prideľovaní mzdových prostriedkov sa nekonajú, metodika rozdeľovania 
bude ako za iné roky 

 mzdové prostriedky: štipendiá doktorandov na budúci rok by sa mali znížiť na 600 tis. eur 

 katedry budú prispievať sumou 100 eur, čo bude ich symbolický podiel na financovaní 
doktorandov  

 prehodnotenie prijímania doktorandov: na budúci rok znížiť ich stav o polovicu 
 
Diskusia k delení mzdových prostriedkov s nasledovnými pripomienkami: 

 odmeňovanie publikácií 

 bodovanie – zohľadniť zmeny z MŠ SR a UK 

 motivácia doktorandov v oblasti publikačnej činnosti 

 publikovanie monografií v renomovaných vydavateľstvách v cudzom jazyku 

 publikácia v zahraničí v cudzom jazyku 

 potreba vysokoškolských učebníc pre kvalitné vzdelanie 

 prediskutovanie návrhu metodiky prideľovania mzdových prostriedkov v časovom predstihu 
na inom fóre 

 
V diskusii vystúpili: prof. Šušol, doc. Dobríková, Mgr. Lacko, doc. Šedivý, doc. Zvara, Mgr. Vertanová, 
prof. Orgoňová, dr. Bohunická, dr. Vašš, doc. Šedivý, Mgr. Mikušiak 
 
Uznesenie:  
AS FiF UK schválil metodiku a rozdelenia mzdových prostriedkov katedrám na rok 2015 
Hlasovanie:  za – 19;   proti – 0;  zdržal sa – 8 
 
 
5. Organizačný poriadok Centra masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval senát o odbornom centre masmediálnej a marketingovo-
komunikačnej praxe FiF UK a jeho návrhu k štatútu FiF UK. 
 
Diskusia: chýba konkrétna predstava o činnosti tohto centra; financovanie centra – 
samofinancovanie; správnosť anglického názvu centra. V diskusii vystúpili: prof. Šušol, doc. Rybář, 
Mgr. Horváth. 
 
AS FiF UK prerokoval a berie na vedomie Organizačný poriadok Centra masmediálnej 
a marketingovo-komunikačnej praxe. 
 
 
 
 



6. Vnútorný predpis č. 1/2015 – Štatút FiF UK 
Predseda AS Mgr. I. Lacko informoval senát o pripomienkach právnej komisie AS UK k návrhu 
Štatútu FiF UK. Legislatívna komisia AS FiF UK sa vyjadrila k pripomienkam právnej komisie AS UK – 
celé vyjadrenie je v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.  
 
Texty, ktoré legislatívna komisia AS FiF UK (na základe pripomienok právnej komisie AS UK) 
odporučila na diskusiu v senáte: 
 
 Čl. 11 ods. 2 doplniť vetu: 
 „Tá istá osoba môže funkciu vedúceho katedry vykonávať najviac dve funkčné obdobia po sebe.“  
 
Po diskusii hlasovanie o ponechaní pôvodného textu podľa návrhu: 
 

(2) Katedru riadi vedúci katedry, ktorý je vedúcim zamestnancom fakulty. Vedúceho katedry 
obsadzuje do funkcie na základe výberového konania dekan. Funkčné obdobie vedúceho 
katedry je štvorročné. 

 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
V čl. 20 ods. 6 nahradiť slová „komisií“ slovami „orgánov“. 
      

(6) Základnou povinnosťou člena akademického senátu fakulty je zúčastňovať sa na práci 
akademického senátu fakulty ako celku i na práci jeho orgánov. komisií. Ak sa nemôže 
zúčastniť na zasadnutí akademického senátu fakulty alebo jeho orgánu komisie, ktorého je 
členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa vopred ospravedlniť. 

 
Po diskusii hlasovanie o ponechaní pôvodného textu podľa návrhu, t.j. ponechať „komisie“. 
Hlasovanie:  za – 27;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 Čl. 24 ods. 7  

7)  Na platné uznesenie akademického senátu fakulty je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov akademického senátu fakulty. V otázkach uvedených v zákone o 
vysokých školách1 rozhoduje akademický senát fakulty tajným hlasovaním. 

 
Po diskusii sa senát zhodol, že je za zachovanie súčasného textu: 
(pred hlasovaním rokovanie opustil jeden zo senátorov, Dr. Marko, čím sa celkový počet 
zúčastnených znížil na 26.) 
Hlasovanie:  za – 23;   proti – 0;  zdržal sa – 3 
 
Čl. 24 ods. doplnenie o písm. g) 
g) ak predseda akademického senátu fakulty napriek žiadosti dekana alebo rektora nezvolá 
najneskôr do 14 dní zasadnutie akademického senátu fakulty, zvolá ho dekan. 
  
Toto oprávnenie dekana je už v čl. 27 odsek 3 písm. b) – návrh na vypustenie. 
 
Hlasovanie po diskusii o vypustení písm. g) z Čl. 24 
Hlasovanie:  za – 26;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 

                                                           
 



Čl. 37 – upraviť znenie odseku 2: doplní sa informácia, že zloženie a činnosť disciplinárnej komisie 
fakulty pre študentov upravuje Disciplinárny poriadok fakulty – ak tento nie je ustanovený, zloženie 
a činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Disciplinárnym poriadkom UK. 
Hlasovanie:  za – 25;   proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
Čl. 42 ods. 8 a čl. 85 ods. 4 – používa sa pojem „úradné vývesky“, hoci v čl. 85 ods. 1 sa uvádza, že 
iba fakulta má „úradnú vývesku“. Nie je teda zrejmé, o koho „úradné vývesky“ má ísť. 
Návrh Čl. 42 ods. 8 odstrániť: 
Hlasovanie:  za – 26;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Čl. 55  písm. e)  
Diskusia k rozšíreniu bodu e) 
 

e) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností a používať univerzitou 
pridelenú adresu na doručovanie elektronickej pošty (e-mailovú adresu), 
 

Návrh ponechať pôvodný text bez rozšírenia v znení vyššie: 
Hlasovanie:  za – 20;   proti – 1;  zdržal sa – 4 
(k tomuto bodu bolo prítomných len 25 senátorov, takže spolu hlasovalo 25 členov senátu) 
 
Čl. 79  
Diskusia k otázke, či fakulta tvorí finančné fondy. 

 
Fakulta tvorí finančné fondy v súlade so zákonom o vysokým školách. Podrobnosti o tvorbe 
a použití fondov upravia vnútorné predpisy univerzity.2 

 
Znenie ostáva nezmenené a opravil sa preklep: „o vysokým školách“ na „o vysokých školách“. 
 
Čl. 29 ostáva v pôvodnom znení a v Čl. 34 3/c návrh na prijatie doplnenia JUDr. Patakyovej. 
Hlasovanie:  za – 26;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Hlasovanie o vnútornom predpise č. 1/2015 – Štatút FiF UK ako celku po prijatí všetkých vyššie 
uvedených čiastkových zmien a doplnení, vrátane pripomienok Právnej komisie AS UK, ktoré 
Legislatívna komisia AS FiF UK odporučila schváliť (pozri Prílohu č. 1): za – 26; proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK schvaľuje návrh vnútorného predpisu č. 1/2015 – Štatútu FiF UK. 
 
 
7. Výročná správa za rok 2014 
Dekan fakulty prof. Šušol informoval senát o základných číslach z výročnej správy.  
Diskusia: Mgr. Kačírek upozornil, že v prílohe č. 1 chýba muzeológia a tiež bola doplnená informácia, 
že v zozname vydávaných publikácii chýba vydávanie časopisov. 
Uznesenie: 
AS FiF UK schvaľuje Výročnú správu za rok 2014 s doplnenými vyššie uvedenými bodmi. 
Hlasovanie:  za – 25;   proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
 
 

                                                           
 



9. Rôzne  
V rámci bodu rôzne sa prediskutovala oprava pamätnej tabule Daniela Tupého na budove UK ( doc. 
Rybář) a príjmy a obsah  z reklamy, ktoré sa nachádzajú v priestoroch FiF UK (Mgr. Vertanová, JUDr. 
Horváth). 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Zapísala: M. Strížová 



Príloha č. 1 
Pripomienky členov Právnej komisie AS UK k návrhu VPč. 1/2015 – Štatút Univerzity Komenského v 
Bratislave, Filozofickej fakulty 
Doplnené o vyjadrenie Legislatívnej komisie AS FiF UK (tučným písmom za poznámkou) 
 
PK AS UK: Mgr. Kysel, JUDr. Turčan / Doplnené o návrhy dekana 
 
1. Text poznámky pod čiarou č. 1 sa vzťahuje na poslanie UK, nie na poslanie fakulty.  ÁNO 

2. Čl. 4 ods. 3: „akademickú pôdu“ má iba univerzita ako celok. ÁNO 

3. V čl. 5 ods. 4 v prvej vete slovo „vedeckí“ nahradiť slovom „výskumní“. ÁNO 

4. V čl. 9 ods. 4 druhej vety vypustiť slová „(ďalej len „organizačný poriadok fakulty“)“. ÁNO 

5. Čl. 11 ods. 2 doplniť vetu: „Tá istá osoba môže funkciu vedúceho katedry vykonávať najviac dve funkčné obdobia po 
sebe.“ NA DISKUSIU  

6. V čl. 15 vypustiť prvú vetu a v názve článku za slovo „Rozsah“ doplniť slovo „samosprávnej“. ÁNO 

7. V čl. 16 upraviť odsek 2 nasledovne:„(2) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, 
ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce 
fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce 
fakulty).“ ÁNO 

8. V čl. 17 ods. 1 písm. a) a c) vypustiť slová „(ďalej len „akademický senát fakulty“)“, „(ďalej len „vedecká rada 
fakulty“)“. ÁNO 

9. V čl. 18 ods. 5 druhej vete nahradiť slovo „vedecký“ slovom „výskumný“. ÁNO 

10. V čl. 18 ods. 5 tretej vete nahradiť slová „zástupca študentov“ slovami „člen študentskej časti akademického senátu 
fakulty“. ÁNO 

11. V čl. 19 vypustiť odsek 6: predmetnú vec ponechať na úpravu v Zásadách volieb do akademického senátu fakulty. 
ÁNO 

12. Čl. 20 ods. 2 k tomuto sme tuším prijímali úpravu „ostatného“. ÁNO 

13. V čl. 20 ods. 5 a 6, čl. 29 ods. 2 slová „senát“ nahradiť slovami „akademický senát fakulty“. ÁNO 

14. V čl. 20 ods. 6 nahradiť slová „komisií“ slovami „orgánov“. NIE 

15. V čl. 22 ods. 2 písm. a) za slovo „tajomníka“ doplniť slovo „fakulty“. ÁNO 

16. Čl. 24 ods. 4 prijal by som ešte doplnenie o písm. g) NIE Toto oprávnenie dekana je v čl. 27 odsek 3 písm. b)–
odporúčam návrh neakceptovať 

17. Čl. 24 ods. 7 vážne chcú takúto väčšinu? zachovanie súčasného stavu - NIE 

18. Čl. 26 ods. 4 písm. b) dekan sa nemôže vzdať funkcie o uvoľnenie musí požiadať senát, senát musí žiadosti dekana 
vyhovieť a podať rektorovi návrh na jeho odvolanie a k odseku 2 a odseku 4 písm. d)  podmienka, aby dekan a 
prodekani museli mať na fakulte pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, je nad rámec vysokoškolského 
zákona. Odporúčam preto vypustiť odsek 2 a slová „ak prestane plniť podmienky podľa ods. 2“ nahradiť slovom 
„smrťou“. ÁNO 

19. V čl. 27 ods. 2 a ods. 5 sú spomenuté oprávnenia dekana vyplývajúce zo zákona o vysokých školách. Návrh: vypustiť 
odsek 2 a odsek 5 ako celky. ÁNO 

20. V čl. 28 ods. 1 druhej vete vypustiť slová „najskôr tri mesiace“. ÁNO 

21. V čl. 34 ods. 3 písm. b) odporúčam na záver ustanovenia doplniť čiarku a slová „ak v oznámení nie je uvedený 
neskorší deň vzdania sa funkcie“. ÁNO 

22. V čl. 37 upraviť znenia odsekov 2 a3: nejaví sa vhodné, aby zloženie disciplinárnej komisie fakulty upravoval jej 
rokovací poriadok; zloženie by malo byť špecifikované v disciplinárnom poriadku. ÁNO + doplniť informáciu, že ak nie 
je DP FiF UK tak sa riadi DP UK 
23. Čl. 40 ods. 2 bolo by vhodné uviesť celý názov dokumentu. ÁNO 

24. V čl. 34 ods. 3 písm. c) vypustiť za slovami „funkcia člena zaniká“ slovo „odvolaním“. ÁNO 

25. V čl. 40 ods. 2 vypustiť slová „univerzity a“ slová „dlhodobý zámer fakulty“ uviesť celý názov dokumentu a na záver 
odseku vložiť slová „a schvaľuje akademický senát fakulty“. ÁNO 

26. V čl. 41 ods. 5 slová „v ďalšom tiež“ nahradiť slovami „ďalej aj“. ÁNO 

27. V čl. 42 ods. 8 a čl. 85 ods. 4 sa používa pojem „úradné vývesky“, hoci v čl. 85 ods. 1 sa uvádza, že fakulta má 
„úradnú vývesku“. Nie je teda zrejmé, o koho „úradné vývesky“ má ísť. NA DISKUSIU–vypustiť iba slovo úradné 

28. Čl. 44 odporúčam doplniť o odsek 4. ÁNO 

29. Čl. 45 odporúčam doplniť ÁNO 

30. V čl. 46 sú odseky 3 a 4 v oboch odsekoch vypustiť čiarku a slová „alebo ak sa na prijatí takéhoto vnútorného 
predpisu (...)“ ÁNO 



31. V čl. 46 ods. 9 druhej vete za slová „Štatút fakulty“ vložiť čiarku a slová „pracovný poriadok fakulty“ a na konci vety 
doplniť slová „a rektor“. Fakulta sa riadi univerzitným PP UK. ÁNO 

32. Čl. 46 ods. 10 doplniť. ÁNO 

33. V čl. 49 ods. 4 zvážiť nahradenie slova „univerzity“ slovom „fakulty“. ÁNO 

34. V poznámke pod čiarou č. 49 slová „študijný poriadok univerzity“ nahradiť slovami „Študijný poriadok UK“. ÁNO 

35. Čl. 55 písm. e) môže to fakulta zúžiť na školský e-mail? Štatút UK hovorí len o oznámení emailovej adresy. NIE 
(zachovať) 

36. V čl. 61 ods. 5 zvážiť nahradenie ustanovení ukončených bodkočiarkami výpočtom cez písmená. Uvádzacia veta k 
nim by znela „Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí, ak“. ÁNO 

37. V čl. 66 ods. 1 tretej vete slovo „Študentov“ nahradiť slovami „Okruh študentov“. ÁNO 

38. Čl. 66 odporúčam doplniť tento článok o odsek 3 a odsek 4. ÁNO 

39. V čl. 66 ods. 5 druhej vete zvážiť jej znenie za bodkočiarkou a slovami „a ak tak splnomocní rektor (…)“. ÁNO 

40. Čl. 69 upraviť; má fakulta ubytovaciu komisiu? ÁNO 

41. Čl. 72 ods. 3 nie aj umelecko-pedagogický titul? ÁNO 

42. Čl. 72 ods. 6 upozorňujem, že v Štatúte UK to síce je, ale v zákone o VŠ nie. Ale asi sa to chápe ako súčasť 
akademickej samosprávy, v rámci ktorej si škola môže stanoviť časové limity...ZOBRANÉ NA VEDOMIE 

43. V čl. 73 slovo „Vypísanie“ nahradiť slovom „Vyhlásenie“. ÁNO 

44. Čl. 79 netvorí ich len UK? NIE 

45. V poznámke pod čiarou č. 94 slovo „ministerstva“ nahradiť slovom „MŠ SR“. ÁNO 

46. Z čl. 87 presunúť odseky 2 a 3 do čl. 88 pretože obsahovo ide o prechodné ustanovenia. Zároveň zvážiť vypustenie 
slov „akademických funkcionárov“, pretože tento pojem vysokoškolský zákon  nedefinuje. ÁNO 

47. V čl. 88 za slová „akademickej obce“ vložiť slovo „fakulty“. ÁNO 

48. V čl. 89 ods. 1 a 2 vypustiť slová „v Bratislave“, zároveň zvážiť vypustenie odseku 4. ÁNO 

49. V celom texte zjednotiť spôsob písania úvodzoviek. Napríklad v čl. 1 ods. 1 sa používa „FiF UK“, ale vzápätí na to 
"fakulta". ÁNO 

50. Celý dokument je potrebné sformátovať (zjednotiť zarovnania názvov článkov, odsekov a pod.). ÁNO 

51. Vypustiť Čl. 42 ods. 6. A prečíslovať nasledujúce odseky  ÁNO 

52. Čl.47, ods.3 rektor nahradiť slovom dekan  ÁNO 

53. Čl. 71, ods.2 a3 vypustiť  ÁNO 

54. Čl.64 –v nadpise nahradiť slovo „správa“ slovom „práca“, aj v obsahu ÁNO 
55. Čl. 73 v obsahu –duplicitný text  ÁNO 

56. Čl. 82 v obsahu –opraviť preklep ÁNO 
 


