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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  26.6.2017 

 
 
Prítomní:     ZČ – 17 
                      ŠČ –  6 
Ospravedlnení:  S. Chrťan 
Neprítomní: S. Wolaschková 
 
 
Program 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Informácie zo študentskej časti AS FiF UK týkajúce sa voľby predsedu študentskej časti 

AS FiF UK (podnet: predseda študentskej časti AS FiF UK) 
3. Voľba predsedu zamestnaneckej časti AS FiF UK (podnet: predseda AS FiF UK) 
4. Výročná správa FiF UK za rok 2016 (predkladateľ: dekan FiF UK) 
5. Návrh na prodekanov (predkladateľ: dekan FiF UK) 
6. Systematizácia funkčných miest na akademický rok 2017/2018 (predkladateľ: dekan FiF 

UK) 
7. Organizačná zmena (predkladateľ: dekan FiF UK) 
8. Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019 a pravidlá 

prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 (predkladateľka: prodekanka pre 
prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou)  

9. Pravidlá prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK 
(predkladateľ: prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium FiF UK) 

10. Informácie z komisií AS FiF UK a doplňujúce voľby členov komisií AS FiF UK (podnet: 
predseda AS FiF UK) 

11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK (podnet: predseda AS 
FiF UK) 

12. Návrh revidovaných Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK (predkladateľ: predseda 
študentskej časti AS FiF UK) 

13. Námietky voči zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK dňa 11. 5. 2015 (podnet: Mgr. Silvia 
Vertánová, PhD.) 

14. Rôzne 
15. Záver zasadnutia 

 
Priebeh rokovania: 
 
1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
Predseda AS FiF UK, doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., privítal prítomných na zasadnutí AS 
FiF UK. Následne predseda AS FiF UK predložil návrh programu zasadnutia a vyzval 
prítomných na pripomienky. Nakoľko žiadne pripomienky k programu neboli, dal o ňom 
hlasovať.  
 
Hlasovanie:  za – 23;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Program zasadnutia bol schválený. 
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2/ Informácie zo študentskej časti AS FiF UK týkajúce sa voľby predsedu študentskej časti 
AS FiF UK (podnet: predseda študentskej časti AS FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK udelil slovo Mgr. Svetskému, ktorý pripomenul prítomným, že pri 
októbrových voľbách predsedu ŠČ AS FiF UK neboli dvaja členovia ŠČ AS FiF UK oprávnení 
voliť. Preto bolo potrebné opakovať voľbu predsedu a dvoch podpredsedov ŠČ AS FiF UK. 
Za predsedu bol zvolený Mgr. Viktor Svetský a za podpredsedov Max Steuer, M.A. a Samuel 
Chrťan.  
Zároveň ŠČ senátu dáva podnet na Legislatívu komisiu na prepracovanie volebných pravidiel, 
nakoľko existujú nezrovnalosti v interných predpisoch týkajúcich sa volieb do ŠČ AS FiF UK. 
 
Predseda AS FiF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. Prof. Orgoňová sa opýtala na funkcie a 
úlohy podpredsedov. Mgr. Viktor Svetský  uviedol, že neexistujú presne vymedzené úlohy 
podpredsedov, v zásade ale zastupujú predsedu a riešia interné úlohy. 
 
AS FiF UK vzal informáciu Mgr. Svetského  na vedomie. 

 
3/ Voľba predsedu zamestnaneckej časti AS FiF UK (podnet: predseda AS FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK, doc. Klimovský, vyzval členov ZČ AS FiF UK na predkladanie návrhov na 
predsedu ZČ AS FiF UK.  
Dr. Štubňa navrhol prof. Tišliara. Prof. Tišliar  sa opýtal, či môže opätovne kandidovať, keďže 
na predchádzajúcom zasadnutí nebol zvolený. Doc. Klimovský povedal, že opätovné 
kandidovanie je možné. Prof. Tišliar  vyjadril svoj súhlas, ak na túto pozíciu nebude nikto iný 
navrhnutý. Nakoľko iný návrh na predsedu zamestnaneckej časti AS FiF UK nebol, predseda 
AS FiF UK ukončil diskusiu a pristúpilo sa k voľbám. 
 
Najprv prebehla voľba skrutátorov. 
Za skrutátorov navrhol predseda AS FiF UK doc. Klimovský Dr. Marka, Dr. Baču  a  Dr. Barrera. 
Členovia AS FiF UK s týmto návrhom súhlasili a následne predseda AS FiF UK dal hlasovať 
v celku za všetkých troch skrutátorov. 
 
Hlasovanie:  za – 17;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
Členovia ZČ AS FiF UK za skrutátorov zvolili Dr. Marka, Dr. Baču  a  Dr. Barrera. 
(hlasovania sa zúčastnili len členovia ZČ AS FIF UK) 
 
Pristúpilo sa k voľbe predsedu zamestnaneckej časti AS FiF UK:  
- kandidát: prof. PhDr. Pavla Tišiliar, PhD. 
- bolo rozdaných 17 hlasovacích lístkov  
 
Hlasovanie:  za – 15;   neplatné hlasovanie – 2; 
Výsledok hlasovania: 
Prof. PhDr. Pavol Tišiliar, PhD. bol zvolený za predsedu ZČ AS FiF UK. 
 
4/ Výročná správa FiF UK za rok 2016 (predkladateľ: dekan FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK udelil slovo dekanovi fakulty, prof. Šušolovi, ktorý krátko informoval 
prítomných o obsahu Výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2016, ktorá má 
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štandardnú podobu ako po minulé roky (textovú časť a tabuľkovú časť). V textovej časti sú 
vyznačené aktualizácie fakultnej činnosti. 
 
Diskusia: 
Prof. Tišliar informoval prítomných o zisteniach zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS FiF 
UK (EK), ktorá zasadala v 23. 6. 2017. Na toto zasadnutie bola pozvaná aj Ing. Feriancová, 
ktorá pri príjmových a výdavkových častiach Výročnej správy vysvetlila tieto časti. Za túto 
pomoc jej členovia EK vyslovujú poďakovanie. EK sa venovala hlavne príjmovej a výdavkovej 
časti Výročnej správy a jej závery sú nasledovné: 

- je tu podozrenie, že Výročná správa bola poskytnutá Rektorátu UK bez 
predchádzajúceho schválenia AS FiF UK 

- vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu má EK za to, že takéto materiály by sa mali 
doručovať aspoň 10 prac. dní vopred 

- jedáleň je využívaná v malej miere, a to tak zamestnancami, ako aj študentmi 
(zamestnanci v priemere 112 osôb, študenti v priemere 143 osôb) 

- vedenie by malo zvážiť možnosť poskytovania gastrolístkov (keďže zamestnanci 
pracujú aj mimo fakulty) 

- bolo by vhodné vypracovať pravidlá na využitie Moyzesovej siene 
- z grantov sa vytvára rezerva, nie je však uvedená ani v príjmovej ani vo výdavkovej 

časti Výročnej správy. 
Prof. Šušol uviedol, že Výročná správa bola pripravená už začiatkom apríla a bolo potrebné 
 ju dodať na Rektorát k Výročnej správe UK. Bola však dodaná s poznámkou, že správa 
 ešte nebola bola schválená AS FiF UK. Pripomienky týkajúce sa jedálne, gastrolístkov 
 a pravidlá využitia Moyzesovej siene sú témami na diskusiu, no nemenia obsah 
 Výročnej správy. 
Prof. Tišliar uviedol, že chýba využitie nepriamych zdrojov z grantov a efektívne využitie 
 finančných prostriedkov. Prof. Šušol uviedol, že k tomu je potrebné vypracovať 
 analýzu. 
Prof. Ogoňová sa pýtala sa na rezervy týkajúce sa slabého využitia školskej jedálne a výnosov 
 z využívania Moyzesovej siene. 
Doc. Klimovský upozornil, že gastrolístky sa podľa zákona môžu zamestnancom poskytnúť, 
 ak zamestnávateľ nevie zabezpečiť stravovanie svojich zamestnancov sám. 
Prof. Šušol uviedol, že využitie Moyzesovej siene je finančne problematické, ale dohodnúť sa 
 vždy dá. 
Prof. Tišliar povedal, že v budúcnosti by bolo dobré takéto materiály poslať na senát už skôr, 
 napr. v marci, aby sa stihli prerokovať do apríla a prípadné zmeny zapracovať do 
 finálnej správy. Senát by nemal byť inštitúciou, ktorá len dvíha ruky ako“ poslušný 
 schvaľovateľ“. Prof. Šušol vyjadril svoj súhlas, ale uviedol tiež, že niektoré 
 informácie, ktoré sú súčasťou správy, sú dodané na spracovanie Výročnej správy na 
 poslednú chvíľu  
Predseda AS FiF UK sa spýtal aké zmeny sa navrhujú. 
Prof. Tišliar sa vyjadril, že diskutabilné body správy sa nevyriešia dnes. Zároveň by však 
 ocenil doplnenie informácií ku grantom. Prof. Šušol sa spýtal, či je to taký závažný 
 problém, aby sa nevyhnutne menila správa. Mgr.  Svetský  upozornil, že Výročná 
 správa UK musí byť prijatá tak, ako to zákon ukladá. Dr. Marko  navrhol schváliť už 
 existujúcu Výročnú správu FiF UK a následne dodať senátu doplňujúce informácie. 

Dr. Vertánová uviedla, že toto všetko vyplýva z procedurálnych chýb minulého 
senátu. Týka  sa to tiež neskorého vyhlásenia volieb do senátu. Okrem toho sa 
spýtala, či sú údaje o stravovaní zamestnancov správne. Prof. Šušol povedal, že výška 
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príspevku na  stravovanie (2,50 Eur za zamestnávateľa) je  stanovená zákonom 
a príspevok je hradený zo sociálneho fondu. Dr. Vertánová uviedla, že ak nie sú 
gastrolístky poskytnuté zamestnanom, ktorí sa nestravujú vo fakultnej jedálni, 
prichádzajú o sociálny príspevok. Prof. Šušol reagoval, že náklady na stravovanie a 
hodnotu gastrolístka by bolo potrebné nanovo prepočítať. 

Prof. Tišliar uviedol, že v tokoch financovania sa nenašli nesprávne položky a vedenie fakulty 
 by mohol k položkám, ktoré neboli jasne zadefinované, poskytnúť vysvetlenie. 
 
Predseda AS ukončil diskusiu, a dal hlasovať o Výročnej správe FiF UK za rok 2016 v takej 
podobe, ako bola predložená. 
 
Hlasovanie:  za – 20;   proti – 0;  zdržal sa – 3 
 
Výročná správa FiF UK za rok 2016 bola schválená. 
 
Ďalej dal predseda AS hlasovať o návrhu prof. Tišliara:  
„AS FiF UK žiada vedenie Filozofickej fakulty o predloženie informácie týkajúcej sa využívania 
jedálne Filozofickej fakulty zamestnancami a študentmi fakulty a o využití nepriamych 
režijných nákladov z grantov do najbližšieho riadneho zasadnutia AS FiF UK.“ 
 
Hlasovanie:  za – 22;   proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
Uznesenie č. 1/26. 6. 2017: 
AS FiF UK žiada vedenie Filozofickej fakulty o predloženie informácie týkajúcej sa 
využívania jedálne Filozofickej fakulty zamestnancami a študentmi fakulty a o využití 
nepriamych režijných nákladov z grantov do najbližšieho riadneho zasadnutia AS FiF UK.  
 
Ďalšie hlasovanie sa týkalo témy lehoty na poskytovanie podkladov pre rokovanie senátu. 
Z diskusie, v ktorej vystúpili Dr. Vertánová, Max Steuer M.A. a Mgr. Svetský, vyplynulo, že 
Legislatívna komisia by mala vypracovať príslušný návrh. 
 
Hlasovanie o tomto návrhu:  
„Akademický senát FiF UK sa obracia na Legislatívnu komisiu Akademického senátu, aby 
zvážila predĺženie lehoty na doručenie podkladov a materiálov na rokovania AS FiF UK, a to v 
lehote 10 pracovných dní vopred.“ 
 
Hlasovanie:  za – 19;   proti – 2;  zdržal sa – 2 
 
Uznesenie č. 2/26. 6. 2017: 
Akademický senát FiF UK sa obracia na Legislatívnu komisiu Akademického senátu, aby 
zvážila predĺženie lehoty na doručenie podkladov a materiálov na rokovania AS FiF UK, a to 
v lehote 10 pracovných dní vopred. 
 
5/ Návrh na prodekanov (predkladateľ: dekan FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK udelil slovo dekanovi fakulty, prof. Šušolovi. Dekan fakulty informoval 
prítomných, že v marci skončilo funkčné obdobie prof. Malovej a doc. Šedivému a v máji aj 
prof. Slobodníkovi. Snahou vedenia bolo znížiť počet prodekanov na štyroch. Dekan navrhol 
dvoch kandidátov: 
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- prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. na pozíciu prodekana pre rozvoj fakulty 
a zahraničné vzťahy 

- prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. na pozíciu prodekana na pre vedecký výskum 
a doktorandské štúdium. 

Diskusia: 
Prof. Orgoňová požiadala kandidátov aby sa predstavili a povedali čo chcú robiť. 
Prof. Slobodník uviedol nasledovné body: 

- spojenie dvoch prodekanských miest je racionálnejšie 
- ambícia prilákať na FiF UK študentov zo zahraničia  
- vytvorenie študijných programov v cudzom jazyku 
- väčšia publicita v cudzine bude znamenať pozitívny účinok pre fakultu. 

Prof. Zouhar uviedol nasledovné body: 
- na FiF UK by mala byť dominantná veda 
- pedagógovia musia vedecky pracovať  
- produkcia excelentných výstupov 
- rozširovanie publikačných aktivít  
- publikovanie je obzvlášť dôležité, ak sa realizuje vo svetových jazykoch 
- pri doktorandskom štúdiu sú dôležité zmluvy so zahraničím. 

Prof. Tišliar mal otázky ohľadom: 
- vedeckej rady – veľa habilitácií docentov a inaugurácií profesorov z iných škôl 
- edičného zámeru – vytváranie multidisciplinárnych projektov (výkony sa rátajú iným 

katedrám) 
- falošnej solidarity – prerozdeľovanie finančných prostriedkov je z časti nespravodlivé 
- publikačnej aktivity – táto aktivita je osobná aktivita a nerozumie, prečo sa zdroje 

z publikácií prerozdeľujú. 
Prof. Zouhar: 

- univerzity dávajú rôzne požiadavky pri prijímacích konaniach 
- edičná činnosť by mala byť kompaktná – existujú publikácie, ktoré nie sú 

prezentované 
- falošná solidarita existuje, no výkonové tabuľky odhalili rôzne skutočnosti. 

Prof. Orgoňová: 
- unifikovanie nemožno hodnotiť rôzne disciplíny a ako je vnímané „Učiace sa 

Slovensko“? 
- niektoré disciplíny majú limitované publikačné možnosti (aj z hľadiska využitia 

svetových jazykov). 
Doc. Brezina formuloval otázku ohľadom spolupráce s medzinárodným oddelením UK. 
Steuer , M.A.:  

- otázka k zachovaniu ŠVOK-u 
- spolupráca so ŠČ AS 
- doktorandi sú zaťažovaní byrokraciou okolo grantov. 

Diskusia pokračoval otázkou prof. Orgoňovej na prof. Slobodníka ohľadom zabezpečenia  
stravovania. Prof. Slobodník odpovedal, že to je otázka hlavne na vedenie fakulty 
a tajomníka. 
 
Nakoľko nikto nemal ďalšie otázky na kandidátov, predseda AS FiF UK, doc. Klimovský, 
ukončil diskusiu a pristúpilo sa k tajnej voľbe prodekanov. 
 
Po súhlase AS FiF UK skrutátormi volieb prodekanov ostali Dr. Marko, Dr. Bača  a  Dr. Barrer. 
 



 
 

6 
 

Pristúpilo sa k voľbe prodekana pre rozvoj fakulty a zahraničné vzťahy: 
- kandidát:  prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. 
 
Hlasovanie:  za – 20;   proti – 2;  neplatné hlasovacie lístky – 1 
 
Za prodekana FiF UK pre rozvoj fakulty a zahraničné vzťahy bol zvolený prof. Mgr. Martin 
Slobodník, PhD. 
 
Voľba prodekana pre vedecký výskum a doktorandské štúdium: 
- kandidát: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
 
Hlasovanie:  za – 20;   proti – 3;  neplatné hlasovacie lístky – 0 
 
Za prodekana FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium bol zvolený Prof. Mgr. 
Marián Zouhar, PhD. 
 
6/  Systematizácia funkčných miest na akademický rok 2017/2018 (predkladateľ: dekan FiF 
UK) 
 
Dekan fakulty prof. Šušol predložil členom AS FiF UK Návrh systematizácie funkčných miest 
profesorov, docentov, odborných asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 
2017/2018, ktorý bol prerokovaný s vedúcimi katedier,  je v súlade so Štatútom FiF UK a nie 
sú v ňom zásadné zmeny. Zmeny v počtoch miest na katedrách sú vyznačené (týka sa to KAA, 
KPed a KŠD). 
 
V diskusii vystúpil Dr. Štubňna s poznámkou, že na Katedre romanistiky chýba jedno 
profesorské miesto.  
 
Predseda AS ukončil diskusiu a dal  hlasovať o Návrhu systematizácie funkčných miest 
profesorov, docentov, odborných asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 
2017/2018. 
 
Hlasovanie:  za – 18;   proti – 0;  zdržal sa – 3 
Hlasovaniu sa nezúčastnili dvaja senátori AS FiF UK. 
 
Systematizácia funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov a vedeckých 
pracovníkov na akademický rok 2017/2018 bola schválená. 
 
Po prerokovaní bodu 6 (približne o 15:50 hod.) sa senát presunul do rokovacej miestnosti 
G140. Počet prítomných členov AS FiF UK sa znížil na 22 osôb. 

 
7/ Organizačná zmena (predkladateľ: dekan FiF UK) 
 
Dekan fakulty, prof. Šušol, predložil materiál o zlúčení dvoch katedier (katedry pedagogiky 
a katedry andragogiky) s účinnosťou od 1. 9. 2017. Ako hlavný dôvod uviedol neuspokojivé 
výsledky, ktoré fakulta dosiahla pri komplexnej akreditácii. Na katedre andragogiky môžu 
študovať študenti iba Bc. stupeň a na magisterský stupeň prechádzajú na katedru 
pedagogiky. Ide vlastne o pokus o dosiahnutie synergického efektu dvoch katedier. 
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Predseda AS FiF UK otvoril diskusiu: 
V úvode diskusie vystúpila Dr. Kubinová, ktorá prečítala stanovisko zamestnancov oboch 
katedier k organizačnej zmene, kde vyjadrili svoj nesúhlas so zlúčením oboch katedier. 
S argumentmi, ktoré boli prezentované dekanom súhlasí iba čiastočne, no nie sú podľa nej 
tak závažné, aby bolo nutné zlúčenie katedier. Senátori i hostia (Dr. Kubinová, doc. Matulčík 
doc. Bakošová, prof. Šušol, prof. Slobodník, Mgr. Svetský) diskutovali o:   

- problémoch pri zlučovaní 
- otázke garanta  pre andragogiku 
- veľkom záujme študentov o štúdium na andragogike  
- neriešení profesorského miesta  
- integrácii katedier 
- prebiehajúcich a nových projektoch na andragogike 
- tom, že katedra andragogiky je v „modrých číslach“ 
- dlhoročnej existencii katedry andragogiky 
- kvalite publikačnej činnosti  
- tom, že katedra andragogiky neponúka magisterské štúdium 
- prerokovaní zlúčenia katedier so všetkými zamestnancami oboch katedier. 

Doc. Bakošová upozornila, že stanovisko prečítané Dr. Kubinovou nereprezentovalo názory 
všetkých zainteresovaných a ona sa nemala možnosť k tomuto dokumentu vyjadriť. Dr. 
Kubinová uviedla, že prečítané stanovisko zostavila na základe vlastných záznamov vyjadrení 
členov oboch katedier. Predseda AS FiF UK následne ukončil diskusiu. 
 
Akademický senát FIF UK týmto predložený návrh prerokoval a vzal ho na vedomie. 
 
8/ Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019 a pravidlá 
prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 
 
Doc. Szapuová predložila Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 
2018/2019 a pravidlá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019. Uviedla, že zmena 
nastala pri pravidlách prijímacieho konania na otvorené študijné programy, kde je uchádzač 
povinný absolvovať test všeobecných predpokladov a jazykový test. Tento test všeobecných 
predpokladov bude realizovaný spoločnosťou SCIO, s.r.o. Uviedla, že dôvodom tejto zmeny 
je dlhodobý pokles záujemcov o štúdium na našej fakulte. Snahou je zabezpečiť vyšší 
komfort pri testovaní pre uchádzačov na našu fakultu. Prodekanka upozornila, že pred 
zasadnutím dostala list z katedry romanistiky (zo sekcie francúzskych jazykov) o upúšťaní od 
písomných testov. Prosí francúzštinu vyškrtnúť z predloženého dokumentu. 
Predseda AS FiF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojili viacerí senátori 
i členovia vedenia fakulty (doc. Szapuová, Dr. Bača, Dr. Marko, Mgr. Svetský, prof. Šušol, 
Dr. Vertánová, Steuer, M.A. , Dr. Soláriková, prof. Orgoňová, Dr. Sabela, doc. Vojtech, doc. 
Dulebová) a v rámci diskusie sa debatovalo o: 

- hrozbe odlivu študentov na iné vysoké školy 
- fakultách pre ktoré ešte SCIO robí testy v SR a V ČR 
- počte testov – či je potrebný 1 alebo 2 testy 
- potrebe verejného obstarávania firmy SCIO  
- registrácii firmy SCIO na Slovensku 
- platbách za testy pre SCIO 
- dĺžke zmluvy fakulty s firmou SCIO 
- poplatkoch podľa smernice rektora  
- nerovnosti v poplatkoch za elektronickú a papierovú prihlášku 
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- výhode elektronických prihlášok a poplatku za test 
- možnosti použitia testu na iné školy 
- možnosti opakovať test 
- jazykovej verzii (česká alebo slovenská) testu 
- testoch pre slovenský jazyk  
- názve „Test všeobecných študijných predpokladov“ 
- tlaku na rozvrh 
- zvážení ponúknutých kombinácií s malým počtom študentov, ktorými sa tvorí tlak na 

počet vyučovaných hodín 
- zvážení kombinácii s menším počtom študentov. 

Mgr. Svetský upozornil na potrebu zníženia poplatku vyberaného v súvislosti s prijímacím 
konaním a dekan fakulty súhlasil s jeho znížením. Následne dal predseda AS FiF UK hlasovať 
o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie:  za – 22;   proti – 0;  zdržal sa – 0. 
 
Uznesenie č. 3/26. 6. 2017: 
AS FiF UK znižuje poplatok uvedený v prílohe č. 3 Smernice rektora č. 10/2017 za prijímacie 
konanie na 30,- Eur (resp. 20,- Eur v prípade využitia elektronickej verzie prihlášky) pre Bc. 
stupeň štúdia. 
 
Predseda AS FiF UK ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu o prijatí Pravidiel 
prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019. 
 
Hlasovanie:  za – 21;   proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
AS FiF UK schválil Pravidlá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019. 
 
Predseda AS FiF UK dal následne pokyn na hlasovanie o schválení Študijných programov 
otváraných na FiF UK v akademickom roku 2018/2019. 
 
Hlasovanie:  za – 22;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
AS FiF UK schválil Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019. 
 
9/ Pravidlá prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK  
 
Doc. Vojtech predstavil prítomným Smernicu o pravidlách prideľovania bodov za 
mimoškolskú aktivitu študenta. Študent, ktorý pokračuje v štúdiu, za svoju mimoškolskú 
dobrovoľnícku činnosť v prospech fakulty alebo UK môže podľa predloženej Smernice 
dekana získať 200 bodov (namiesto doterajších 100 bodov) pre potreby  prideľovania 
ubytovania v ubytovacích priestoroch UK na základe predložených dokumentov. 
Nakoľko v diskusii, ktorú otvoril predseda AS FiF UK, nikto nemal diskusný príspevok, 
pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie:  za – 20;   proti – 0;  zdržal sa – 2 
 
Pravidlá prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK  boli 
schválené. 
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10/ Informácie z komisií AS FiF UK a doplňujúce voľby členov komisií AS FiF UK (podnet: 
predseda AS FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK sa informoval o fungovaní komisií AS FiF UK: 

- Ekonomická komisia – od posledného zasadnutia senátu sa zišla na dvoch 
stretnutiach a predsedom sa stal prof. Tišliar  

- Študentská komisia – v danom období sa nezišla 
- Volebná komisia – je potrebné dovoliť dvoch členov 
- Legislatívna komisia – zišla sa v danom období iba raz, i keď iniciatív na stretnutie 

bolo viac; predsedom sa stal Dr. Rybár, ktorý navrhuje zmeny  v Zásadách volieb do 
ZČ AS FiF UK, aby sa mohli vyhlásiť a uskutočniť doplňovacie voľby do ZČ AS FiF UK. 

 
K tejto téme sa v diskusii vyjadrili viacerí prítomní (Dr. Rybár, doc. Klimovský, Dr. Vertánová, 
Dr. Dušíková, Dr. Barrer, Mgr. Svetský, Steruer, M.A.) a diskutovalo sa o: 

- nevyhnutných zmenách, ktoré upravia nesúlad vo volebných pravidlách 
- koordinačnom orgáne a organizovaní volieb 
- volebnej komisii, ktorá by sa mala zostaviť z členov ZČ AS FiF UK 
- volebných miestnostiach pre 5 obvodov (či postupovať tak, ako doteraz, alebo jedna 

miestnosť s piatimi urnami) 
- prepracovaní Zásad volieb do ZČ AS FiF UK 
- dni a mieste doplňujúcich volieb vo volebných obvodoch č. 3 a 5 
- činnostiach ďalších komisií AS FiF UK. 

 
Hlasovanie o zmenách Zásad volieb ZČ AS FiF UK v Bratislave: 
 
Hlasovanie:  za – 21;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
(pred hlasovaním jeden senátor opustil rokovaciu miestnosť) 
 
Uznesenie č. 4/26. 6. 2017: 
AS FiF UK sa uzniesol na týchto zmenách Zásad volieb ZČ AS FiF UK: 
§2 
V odseku 1 sa slovo „predseda“ nahrádza slovom „predsedníctvo“. 
Ods. 2 má takéto znenie: „Voľby organizačne zabezpečuje trojčlenná volebná komisia 
fakulty pre voľby do ZČ AS FiF UK. Táto volebná komisia koordinuje činnosť volebných 
komisií zriaďovaných v jednotlivých volebných obvodoch.“ 
Ods. 5 ma takéto znenie: „Voľby sa uskutočnia vo všetkých volebných obvodoch naraz.“ 
§ 7 
Text tohto paragrafu sa dopĺňa o nasledujúcu vetu: „Označenie mandátová komisia sa 
nahrádza označením volebná komisia fakulty pre voľby do ZČ AS FiF UK.“ 
 
Voľba 3 člennej volebnej komisie 
Do trojčlennej volebnej komisie, ktorá bude riadiť doplňujúce voľby do ZČ AS FiF UK, navrhol 
predseda AS FiF UK, doc. Klimovský, týchto členov senátu: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. 
Peter Barrer, PhD., Mgr. Petra Soláriková, PhD. 
 
Nakoľko iný návrh nepadol, predseda AS FIF UK dal hlasovať o takto navrhnutej trojčlennej 
komisii. 
 
Hlasovanie:  za – 16;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
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Pre doplňujúce voľby do ZČ AS FiF UK v Bratislave bola zvolená trojčlenná volebná komisia 
v zložení: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barrer, PhD., Mgr. Petra Soláriková, PhD. 
 
11/ Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK (podnet: predseda 
AS FiF UK) 
 
Predseda AS FiF UK sa opýtal členov AS FiF UK na ich návrhy termínu pre doplňujúce voľby 
do ZČ AS FiF UK. V krátkej diskusii sa členovia senátu dohodli na termíne 3. 10. 2017 v čase 
od 9:00 do 12:00 hod. pre volebný obvod 3 v miestnosti G 140 a pre volebný obvod 5 v 
miestnosti G 236. Návrhy kandidátov sa môžu podať aj v deň volieb, a to až do začatia volieb, 
t. j. do 9:00. Predstavovanie kandidátov sa bude konať v čase 8:00 – 9:00 hod. Týmto sa 
zabezpečí, že doplňujúce voľby sa uskutočnia podľa pravidiel, ktoré sú porovnateľné 
s pravidlami platnými v čase konania riadnych volieb. Predseda AS FiF UK dal hlasovať 
o termíne doplňujúcich volieb 
 
Hlasovanie:  za – 21;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 5/26. 6. 2017: 
AS FiF UK schvaľuje termín doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK. Tieto doplňujúce voľby sa 
budú konať dňa 3. 10. 2017 v čase 9:00 -12:00 hod. pre volebný obvod 3 v miestnosti  G236 
a pre volebný obvod 5 v miestnosti G 140. 
 
12/ Návrh revidovaných Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK (predkladateľ: 
predseda študentskej časti AS FiF UK) 
 
Podpredseda ŠČ AS FiF UK, Steuer, M. A., krátko predstavil prítomným materiál návrh Zásad 
volieb do ŠČ AS FiF UK. Informoval, že v októbri prebehnú voľby do ŠČ AS FiF UK podľa 
nových zásad. Volebnú komisiu budú tvoriť len študenti zo ŠČ AS FIF UK. Návrh kandidáta na 
člena ŠČ AS FiF UK sa zasiela predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne FiF UK 
alebo mailom odoslaným z univerzitnej mailovej adresy kandidáta predsedovi volebnej 
komisie. Voľby sa konajú výlučne počas semestra. 
Predseda AS FiF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Diskutovalo sa o: 

- ukončení agitácie  
- nezáujme študentov pracovať v senáte 
- navrhovaní kandidátov (ČL. 3 bod 1 možnosť navrhnúť sám seba za kandidáta) 
- zosúladení mandátov so ZČ AS FiF UK 
- tom, s čím všetkým sa musí kandidát na člena ŠČ AS FiF UK oboznámiť (Čl. 3 bod 5) 
- povinnostiach kandidátov 
- zosúladení Zásad volieb so Štatútom FiF UK 
- pozastavení mandátu v ŠČ AS FiF UK (zánik mandátu - deň po vykonaní štátnej skúšky) 
- kontrole zverejnených volebných programov 
- predkladateľovi novely Zásad volieb (mal by ním byť predseda AS FiF UK). 

 
Predseda AS ukončil diskusiu, a dal hlasovať o návrhu Zásad volieb do ŠČ AS FiF UK. 
 
Hlasovanie:  za – 21;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Akademický senát FiF UK schválil revidované Zásady volieb do ŠČ AS FiF UK. 
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13/ Námietky voči zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK dňa 11. 5. 2015 (podnet: Mgr. Silvia 
Vertánová, PhD.) 
 
Dr. Vertánová navrhla doplniť zápisnicu z 11. 5. 2017 o text, ktorý je uvedený nižšie, nakoľko 
došlo ku kolektívnej podpore jedného kandidáta na post predsedu AS FiF UK: 
 
Text z mailu: 
Potom, ako sa obaja navrhnutí kandidáti na predsedu AS FiFUK krátko predstavili,  sa 
postavil predseda študentskej časti AS FiFUK, Mgr. Viktor Svetský,  a napriek charakteru 
hlasovania – tajné – oznámil, že študentská časť sa už dohodla na tom, že bude voliť  doc. 
Klimovského.   
Týmto konaním totiž urobil prietrž  inak bežnej časti volieb, ktorou je prípadné kolo otázok 
na kandidátov zo strany ostatných členov AS FiFUK, prinajmenšom študentov.  Keďže 
kandidáti boli navrhovaní priamo na prvom zasadnutí nového senátu,  ide  o 
 vcelku zaujímavý jav.  
 
Rovnako požiadala o doplnenie zápisnice o nasledujúce konštatovanie (text z mailu):  
 
Snaha dr. Vertanovej reagovať na toto nečakané porušenie moratória argumentáciou v 
prospech druhého navrhnutého kandidáta bola  atakovaná zo strany dr. Sabelu, ktorému 
asi táto časť rokovania pripadala ako mrhanie časom. 
 
Diskusiu k tomuto bodu viedol predseda AS FIF UK, doc. Klimovský. V rámci nej sa 
diskutovalo o: 
- priebehu volieb predsedu AS FiF UK 
- reakcii Mandátovej komisie AS UK o zaslaných podnetoch, týkajúcich sa procesných chýb 
pri organizácii volieb do ZČ AS FiF UK 
- vyjadrení Dr. Burdy (padlo upozornenie, že doc. Burda je odborníkom na trestné právo) 
- vyhotovovaní zvukového záznamu zo zasadnutí AS FiF UK 
- vyhotovovaní videozáznamu zo zasadnutí AS FiF UK 
- doslovnom zachytávaní informácií, ktoré odznievajú na zasadnutiach AS FiF UK. 
 
V diskusii vystúpili  Dr. Vertánová, Dr. Sabela, doc. Klimovský, Dr. Dušíková, prof. 
Orgoňová, Dr. Štubňa, Dr. Marko, Mgr. Svetský. 
 
Predseda AS dal po ukončení diskusie hlasovať o doplnení zápisnice o informáciu týkajúcej sa 
kolektívnej podpory jedného z kandidátov na post predsedu AS FIF UK: 
 
Hlasovanie:  za – 2;   proti – 10;  zdržal sa – 7 
(hlasovaniu sa nezúčastnili dvaja senátori AS FiF UK) 
 
Hlasovanie o potrebe doplnenia zápisnice faktickými pripomienkami a atakom zo strany 
jedného zo senátorov: 
Hlasovanie:  za – 3;   proti – 6;  zdržal sa – 11 
(hlasovaniu sa nezúčastnil jeden senátor AS FiF UK) 
 
AS FiF UK neschválil úpravu zápisnice z 11. 5. 2017. 
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Predseda AS FiF UK dal následne hlasovať 
- o návrhu vytvárania zvukových záznamov zo zasadnutí AS FiF UK: 
 
Hlasovanie:  za – 7;   proti – 6;  zdržal sa – 8 
 
- o  návrhu vytvárania videozáznamov zo zasadnutí AS FiF UK: 
 
Hlasovanie:  za – 3;   proti – 11;  zdržal sa – 7 
 
AS FiF UK neschválil vytváranie zvukových záznamov zo zasadnutí AS FiF UK. 
AS FiF UK neschválil vytváranie videozáznamov zo zasadnutí AS FiF UK. 
 
14/ Rôzne 
 
V tomto bode vystúpili viacerí senátori i hostia: 

- doc. Klimovský hovoril  o aktualizácii webovej stránky AS FiF UK. Vyzval komisie, aby 
využívali medzi sebou aj inú možnosť komunikácie (napr. elektronickú poštu). 

- prof. Plašienková uviedla, že členovia AS FiF UK môžu vstúpiť do komisií AS UK. 
V prípade, že by niekto mal záujem zúčastňovať sa zasadnutí komisií AS UK, musí to 
schváliť AS UK. Taktiež uviedla, že v AS UK je lehota dodania materiálov 5 dní. Návrh 
na predĺženie na 7 dní nebol schválený. Prijal sa však časový harmonogram zasadnutí 
senátu. 

- Dr. Vertánová vzniesla výhrady voči Správe z mimoriadneho zasadnutia ŠČ AS FiF UK 
a AS FiF UK dňa 8. 6. 2017 na stránke ŠČ AS FiF UK, kde figuruje jej meno. 

- Podpredseda ŠČ AS FiF UK, Steuer, M. A., odpovedal, že sa tu jedná o správu a nie 
zápisnicu a takéto správy sa nachádzajú na stránke ŠČ AS FiF UK od r. 2015. 

- Doc. Klimovský upozornil členov ŠČ AS FiF UK, aby volili primerané vyjadrovacie 
prostriedky pri písaní správ z aktivít senátu i jeho častí. V tomto bode bol doc. 
Klimovský podporený aj prof. Orgoňovou, ktorá dodala požiadavku, aby takéto správy 
neoperovali s rôznymi osobnými hodnotovými súdmi. 

- Dr. Kubínyi, ktorý sa nezúčastnil minulých zasadnutí AS FiF UK,  sa stručne predstavil 
prítomným. 

Ďalej sa diskutovalo o: 
 - doktorandskom štúdiu, 
 - grantoch z grantovej schémy VEGA 
 - číslovaní uznesení v zápisniciach AS FiF UK, ktoré môže byť aj arbitrárne. 

 
V rámci tohto bodu informoval predseda AS FiF UK, že do Legislatívnej komisie bol za člena 
navrhnutý ešte Mgr. Viktor Svetský. S návrhom prišiel predseda senátu. Predseda AS FiF UK 
predložil tento návrh na hlasovanie 
 
Hlasovanie:  za – 18;   proti – 0;  zdržal sa – 2 
 
Mgr. Svetský bol zvolený za člena Legislatívnej komisie AS FiF UK. 
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15/ Záver 
 
Na záver predseda AS FiF UK, doc. Klimovský, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie AS FiF UK (o 18:40 hod.) 
 
 
 
       ...................................................... 
       doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 
        predseda AS FiF UK 
     
 
Zapísala: M. Strížová 


