
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 28.11.2016 

 
 

Prítomní: ZČ –16 
                     ŠČ -  9 
Na hlasovaní bolo prítomných po bod 4: ZČ -12, ŠČ - 8 
     pri bode 5: ZČ -12, ŠČ – 9 
a neskôr sa zvýšil počet prítomných na: 25 
 
Ospravedlnení: Mgr. M. Vašš, Jana Schäfferová 
Neprítomní:  Mgr.D.Gerbery, doc. M. Rybář 
 
Program: 
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia 

2. Informácia o doplňujúcich voľbách do ŠČ AS FiF UK a do ŠČ AS UK 

3. Činnosť volebnej komisie AS FiF UK 

4. Prijímacie konanie na magisterský stupeň + dodatok k pravidlám prijímacieho konania na 

bakalárske štúdium 
Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018 
Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK v akademickom roku 2016/2017 
Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2017/2018 

5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty 

6. Harmonizácia predpisov na úrovni univerzity a jednotlivých fakúlt 

7. Rôzne  

 
1/ Otvorenie 
Predseda AS Dr. Lacko privítal hostí a členov AS FiF, krátko informoval prítomných o zmene 
predloženého programu oproti avizovanému a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie:  za – 20;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
2/ Informácia o doplňujúcich voľbách do ŠČ AS FiF UK a do ŠČ AS UK 
a 
3/ Činnosť volebnej komisie AS FiF UK 
Po hlasovaní Dr. Lacko odovzdal slovo predsedovi ŠČ AS FiF UK Mgr. Svetskému, ktorý informoval 
prítomných o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do ŠČ AS a do AS UK, ktoré sa konali 
9.11.2016. Volieb sa zúčastnilo 92 študentov, čo je veľmi slabá účasť. 
Do AS FiF UK na funkčné obdobie 2016-2018 boli zvolení Gabriela Križanová (3boPS) a Martin 
Vetrík (2boPS) . Na funkčné obdobie 2016-2017 bol zvolený Šimon Kotvas (1bpANSK).  
Do AS UK bol zvolený Mgr. Viktor Svetský. V deň volieb sa zistilo, že predsedovi Volebnej 
komisie FiF UK mal byť doručený ešte jeden návrh na kandidáta do AS UK. Návrh tohto kandidáta 
sa nenašiel a nie je jasné, ako došlo k jeho strate. 
Doc. Ulašin sa ako predseda volebnej komisie ospravedlnil za vzniknutú situáciu. 
Predseda AS Dr. Lacko vyzval predsedu a členov volebnej komisie, aby komisia pracovala podľa 
zásad. Nezaradený kandidát nevyužil právo na odvolanie. 

V diskusii vystúpili: Dr. Lacko, doc. Ulašin, prof. Plašienková , Mgr. Svetský 
 
 



4/ Prijímacie konanie na magisterský stupeň + dodatok k pravidlám prijímacieho konania na 
bakalárske štúdium 
 
Prodekanka doc. Szapuová predstavila členom AS FiF UK materiály, na základe ktorých fakulta 
plánuje otvoriť študijné programy magisterského štúdia v akademickom roku 2017/2018. Model 
prijímacieho konania je rovnaký ako po minulé roky a pravidlá boli konzultované na úrovni 
katedier.  
Plánované počty prijímaných študentov na magisterský stupeň vychádzajú z podkladov zo 
študijného oddelenia a vedúcich katedier. 
V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK FiF UK v 
akademickom roku 2017/2018 v odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov ponúkne viaceré študijné kombinácie. 
 
Diskusia: 

- krytie predmetov akreditáciami 
- o zjednotení odborov OPT 
- o prijímaní študentov – našich a zvonka 
- o personálnom zabezpečení vyučovania 
- o rozšírení ponuky štúdia  

 
Po diskusii sa hlasovalo nasledovne: po oprave preklepu v materiáloch – z 2016/2017 na 
2017/2018 v predloženom dokumente za Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium 
na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2017/2018 sa hlasovalo nasledovne: 
Hlasovanie: za – 20; proti – 0; zdržal sa – 0 

za 
Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018 
hlasovali senátori a senátorky takto: 
Hlasovanie: za – 19; proti – 0; zdržal sa – 1 

A po oprave preklepu v názve z FiF UU na FiF UK za Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na 
FiF UK na akademický rok 2017/2018 hlasovali takto: 
Hlasovanie: za – 20; proti – 0; zdržal sa – 0 
 

5/ Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty 
Na základe iniciatívy z rektorátu predseda AS Dr. Lacko predložil prítomným návrh zmien 
v Študijnom poriadku FiF UK . Ide o zosúladenie  Čl. 28 „Celkové hodnotenie štúdia“  so študijným 
poriadkom UK. 
Hlasovanie: za – 20; proti – 0; zdržal sa – 1 

 
6/  Harmonizácia predpisov na úrovni univerzity a jednotlivých fakúlt  
Predseda AS Dr. Lacko informoval prítomných o potrebe zosúladiť mechanizmus schvaľovania 
legislatívy na úrovni univerzity a fakúlt. Aj  keď autonómia fakúlt je zachovaná, záväzné sú predpisy 
schválené univerzitou. 
 
Diskutovalo sa:  

- o informačnom probléme medzi fakultami a UK 
- o poradí schvaľovacieho mechanizmu 
- o tvorbe predpisov na UK a napr. na Karlovej univerzite 
- o práci právneho oddelenia a jeho efektívnosti 
- o Vysokoškolskom zákone  



 
V rozsiahlej diskusii vystúpili: 
Dr. Lacko, Mgr. Marko, prof. Šušol, prof. Plašienková, doc. Dobríková,  doc.Tancer,   
RNDr. Kysel, Mgr. Svetský 
 
Záverom diskusie je, že AS FiF UK neprichádza so žiadnym konkrétnym návrhom riešenia tejto 
situácie, ale bolo by dobré umožniť dostatočné pripomienkovacie konanie na zjednocovanie 
legislatív fakúlt a UK. 
 
 
7/ Rôzne 
v bode rôzne sa preberali témy: 
Dekan fakulty prof. Šušol predložil prítomným na schválenie Prílohu č.3 Univerzity Komenského o 
výške školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018. 
 
Diskusia: 

- o výške školného 
- o odpúšťaní školného 
- doktorandských štipendiách  
- o externistoch  
- o použití financií získaných zo školného  
- o výške školného na iných školách u nás aj v zahraničí 
- o externých doktorandoch - znížení počtu denných doktorandov  
- o štipendijnom poriadku a jeho pripomienkovaní 

Záver: 
- návrh školného na rok 2017/2018 sa prejedná na najbližšom zasadnutí AS FiF UK dňa 

12.12.2016. Do tohto termínu sa pripravia návrhy a porovnania školného na iných školách. 
 
V diskusii vystúpili: prof. Šušol, prodekanka Szapuová, prof. Plašienková, doc. Dobríková, Dr. Lacko, 
doc. Bohunická, doc.Tancer, doc. Zvara, Dr. Marko, Bc. Firbasová, S.Chrťan, Mgr. Svetský. 
 
Ďalšie témy diskusie:   
- tézy k Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - zbierajú sa pripomienky aj z ďalších 
fakúlt, ktoré sa budú preberať vo veľkom senáte. Stanovisko Univerzita Komenského bude 
posunuté na Ministerstvo školstva  
- účasť študentov na zasadnutiach Vedeckej rady 
- konferencii k 95.výročiu vzniku fakulty – slabá účasť študentov na podujatiach 
- o nedostatočnej informovanosti návštevy Dalajlámu na pôde UK – doc. Múcska na ďalšom 

zasadnutí ŠČ AS FiF UK podá vysvetlenie 

Diskutovali: prof. Šušol, prodekanka Szapuová, prof. Plašienková, Dr. Lacko, doc.Tancer, doc. 
Zvara, Mgr. Svetský, Bc. Firbasová 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 28.11. 2016 

 

Mgr. Ivan LACKO, PhD. 

   predseda AS FiF UK 


