
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  18.4.2016 

 
 

Prítomní: ZČ – 16 
ŠČ –   7 

 
Ospravedlnení: Mgr. Drábeková, Mgr. König,  
Neprítomní: doc. M. Rybář, Mgr. Dudík 
 
Program: 
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia  
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení  fakulty za rok 2015 
3. Metodika rozdeľovania mzdových prostriedkov na kalendárny rok 2016 
4. Rozpis dotácie na rok 2016  
5. Informácia z RVŠ k programovému vyhláseniu vlády SR 
6. Rôzne  
 
1/ Otvorenie 
Predseda AS Dr. Lacko privítal hostí,  členov AS FiF a nového člena ŠČ AS S. Chrťana. Keďže Martin Hodničák 
sa vzdal svojho mandátu v ŠČ AS, počet členov AS FiF UK je 29. Dr. Lacko informoval o zmene poradia 
jednotlivých bodov v programe zasadnutia a predložil ho na schválenie. 
Hlasovanie:  za – 23;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
2/ Výročná správa o činnosti a hospodárení  fakulty za rok 2015 
Dekan fakulty prof. Šušol krátko informoval prítomných o obsahu Výročnej správy o činnosti a hospodárení 
fakulty za rok 2015, ktorá má štandardnú podobu ako po minulé roky.  
Vyzdvihol 4 časti správy, ktoré sa zaoberajú s činnosťou AS FiF UK a Ústrednej knižnice, oblasť vzdelávania 
a výskumnú činnosť. V oblasti vzdelávania je možné pozorovať pokles počtu  uchádzačov aj v roku 2015. 
V oblasti výskumu vyzdvihol dotácie z domácich grantov.  
Hlasovanie:  za – 23;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
AS FiF UK schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení  fakulty za rok 2015 
 
3/ Metodika rozdeľovania mzdových prostriedkov na kalendárny rok 2016 
Dekan fakulty prof. Šušol pripomenul prítomným, že Ministerstvo školstva schválilo Metodiku rozdeľovania 
na rok 2016 ešte pred Vianocami. 

- Univerzita Komenského získala viac o 400 tis. Eur. 
- menej katedier v červených číslach.  
- Metodika prideľovania mzdových prostriedkov katedrám FiF UK na rok 2016  bola prejedaná 

aj na Kolégiu dekana. 
Dekan upozornil na dve zmeny: 

- do štipendijného fondu budú katedry odvádzať za každého novoprijatého doktoranda 
namiesto 1200,- Eur  len 1000,- Eur 

- pomer delenia financií výučba: výskum oproti schválenému MŠVVaŠ na FiF UK  na rok 2016 
bude 55% za výkony vo vzdelávaní a 45% za vedeckovýskumné výkony.  

 
Diskutovalo sa o odmeňovaní publikácií, o publikovaní v renomovaných vydavateľstiev v cudzom jazyku, 
o publikáciách  v zahraničí, o iných hodnotách na odmeňovanie pre niektoré katedry, o nastavení takých 
kritérií, ktoré sú prínosom pre univerzitu, o prediskutovaní návrhu metodiky prideľovania mzdových 
prostriedkov v časovom predstihu (ekonomická komisia AS FiF UK). V diskusii vystúpili: prof. Šušol, 
Mgr.Bohunická, doc. Vojtech, doc., Slobodník, bc. Svetský, Max Steuer M.A. 
Hlasovanie: za – 20, proti – 3, zdržali sa – 0 
AS FiF UK schválil Metodiku rozdeľovania mzdových prostriedkov na kalendárny rok 2016 
 



4/ Rozpis dotácie na rok 2016 
Tajomník FiF UK , JUDr. P. Horváth informoval členov AS FiF UK o predloženom rozpočte, v ktorom sa dotácie 
približne zhodujú s minuloročnými a predložil návrh na zabezpečenie dodania tovaru a služieb podľa 
požiadaviek katedier. Diskusia sa zaoberala požiadavkami pracovísk, ktoré nie sú zahrnuté  do návrhu. 
V diskusii vystúpili: JUDr. P. Horváth, prof. Plašienková, doc. Sejčová, Mgr. Bohunická, doc. Vojtech. 
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0 
AS FiF UK schválil návrh dotácií na rok 2016 FiF UK. 
 
 
5/ Informácia z RVŠ k programového vyhlásenia vlády SR 
Predseda AS Dr. Lacko predložil prítomným Vyhlásenie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku k Programovému vyhláseniu vlády SR  ktorom žiadajú podporu  AS FiF UK a účasť na proteste, 
ktorý sa uskutoční 19.4.201 so začiatkom o 14:00 hod. 
 
Po rozsiahlej diskusii členovia AS berú na vedomie Vyhlásenie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
na Slovensku k Programovému vyhláseniu vlády SR. Dekan fakulty, prof. Šušol, udelí v popoludňajších 
hodinách dňa 19.4.2016 voľno zamestnancom a študentom FiF UK, ktorí sa chcú zúčastniť protestu. V  
diskusii vystúpili: prof. Šušol, , prof. Plašienková, doc. Tancer, doc. Zvara, Dr. Lacko, Mgr. Marko, Bc. Svetský. 
Po diskusii jeden senátor opustil rokovaciu miestnosť (doc. Tancer). Prítomných zostalo 22 senátorov. 
 
 
6/ Rôzne  
Dr. Lacko informoval prítomných o liste adresovanom AS FiF UK od študentov sekcie portugalského jazyka 
Katedry romanistiky zo dňa 22.2.2016, v ktorom vyjadrili svoju nespokojnosť s výberom povinne voliteľných 
predmetov. Keďže študenti neuviedli v liste žiadnu kontaktnú osobu, odpoveď vedúcej katedry na ich 
sťažnosť bude uložená v spisoch AS FiF UK. Doc. Ulašin krátko reagoval a oboznámil členov AS o vzniknutej 
situácii. 
 
Dekan fakulty prof. Šušol predložil senátorom AS organizačný poriadok Centra pre historickú demografiu 
a populačný vývoj Slovenska so žiadosťou o prerokovanie jeho vzniku. Novovzniknuté centrum sa zakladá za 
účelom jednoduchšieho získavania grantov a nebude mať zamestnancov. V diskusii členovia AS požiadali 
predkladateľa,  aby na ďalšom zasadnutí AS centrum a jeho zameranie bližšie predstavil. 
  
Bc. Svetský oznámil, že dňom 16.5.2016 končí svoje pôsobenie ako predseda ŠČ AS z dôvodu ukončenia 
štúdia. Funkciu predsedu preberá Max Steuer, M.A. 
 
V rámci bodu rôzne sa diskutovalo o vzniknutej situácii v sekcii portugalského jazyka, o metodike 
rozdeľovania mzdových prostriedkov na kalendárny rok 2016, o pridelených štipendiách a ich spätnej väzbe 
ku katedrám, o publikáciách/finančnom vyrovnaní končiacich doktorandov, o študentskej ankete, 
o „manuáli“ pre študentov prvého ročníka, o AIS-e a o povinnom používaní fakultných mailov @uniba.sk. 
V rozsiahlej diskusii vystúpili: prof. Šušol, , prof. Plašienková, prodekanka Szapuová, prodekan Vojtech, 
prodekan Slobodník, doc. Ulašin, Dr. Lacko, Bc. Firbasová, 
Bc. Sečíková, Bc. Svetský, M. Steuer M.A. 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapísala: M. Strížová 


