
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 20. 11. 2017 

 
Prítomní:     21 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina) 
       
Program 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK z 8.11.2017 (podnet: predseda ZČ 

AS FiF UK) 
3. Výška školného a vybraných poplatkov FiF UK v akademickom roku 2018/2019 (podnet: dekan 

FiF UK) 
4. Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (podnet: prodekan pre 

bakalárske a magisterské štúdium) 
5. Návrhy Legislatívnej komisie AS FiF UK k vypracovaniu zápisníc zo zasadaní AS FiF UK (podnet: 

predseda Legislatívnej komisie AS FiF UK) 
6. Rôzne 
7. Záver zasadnutia 

 
Priebeh rokovania: 
 
K bodu 1: 
- predseda AS FiF UK predstavil prítomným návrh programu zasadnutia 
- k navrhovanému programu neodzneli žiadne pripomienky alebo žiadosti o doplnenie 
- hlasovanie: za návrh (21) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0) 
- záver: program bol schválený v navrhovanej podobe 
 
K bodu 2: 
- prof. Tišliar oboznámil prítomných s doplňovacími voľbami do ZČ AS FiF UK, ktoré sa konali vo 
volebnom obvode č. 2 
- novozvolená členka AS FiF UK za volebný obvod č. 2, Dr. Katarína Ludrovská (Katedra psychológie 
FiF UK) sa predstavila ostatným členom AS FiF UK 
 
K bodu 3: 
- predkladateľ, doc. Vojtech, informoval prítomných o návrhu na zníženie školného i poplatku za 
prijímacie konanie 
- v diskusii padol návrh (p. Vetrík), aby bol znížený poplatok aj pri elektronickej forme prihlášky (bod 
d. v predloženom návrhu), čo si predkladateľ bez výhrad osvojil 
- v diskusii vystúpili (bez uvádzania titulov a v abecednom poradí): Orgoňová, Svetský, Vetrík, Vojtech 
- hlasovalo sa o návrhu, ktorý bol upravený na základe diskusie, v rámci ktorej predkladateľ súhlasil 
so znížením poplatku aj pri elektronickej forme prihlášky 
- hlasovanie: za návrh (21) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0) 
- záver: predložený návrh doplnený o zníženie poplatku aj pri elektronickej forme prihlášky bol 
schválený 
 
K bodu 4: 
- predkladateľ, doc. Vojtech, predstavil potrebu úpravy ďalšieho vzdelávania, pričom zdôraznil, že 
v tomto prípade ide o zosúladenie študijného programu so špecifickou zdravotníckou legislatívou 
- v diskusii bolo vysvetlené, kto sú autori predložených úprav a predkladateľ zdôraznil, že takéto 
úpravy bude potrebné prijať aj pre potreby iných študijných programov 
- v diskusii vystúpili (bez uvádzania titulov a v abecednom poradí): Ludrovská, Vojtech 
- hlasovanie: za návrh (21) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0) 
- záver: predložený návrh bol schválený bez úprav a doplnení 
 
K bodu 5: 
- predseda legislatívnej komisie AS FiF UK predstavil diskusný materiál, ktorý pripravila táto komisia 
na svojom poslednom zasadnutí 



- pred diskusiou o predloženom materiáli požiadal o slovo Mgr. Svetský, ktorý upozornil na to, že 
nebol pozvaný na zasadnutie tejto komisie napriek tomu, že je jej riadnym členom 
- predseda legislatívnej komisie sa Mgr. Svetskému ospravedlnil a uviedol, že išlo o nedorozumenie 
pri zasielaní pozvánky na zasadnutie legislatívnej komisie AS FiF UK 
- diskusia bola venovaná nasledovným témam: 

 definovanie účelu, ktorému má slúžiť zápisnica 

 potreba pozície overovateľov (a spôsob integrácie tohto inštitútu do príslušných 
legislatívnych dokumentov) 

 potreba vytvárania audiozáznamu zo zasadnutí senátu (tak, aby nemohol byť zneužitý) 

 vymedzenie štandardných prvkov zápisnice 

 potreba určenia zapisovateľa (zapisovateľov) mimo okruhu členov AS FiF UK, aby sa títo 
mohli plnohodnotne venovať priebehu zasadnutia senátu) 

 rozsah zápisnice (nemá ísť o vyčerpávajúci dokument, ale skôr o stručný záznam priebehu 
zasadnutia) 

 vhodnosť či nevhodnosť uvádzania mien pri prezentovaných pripomienkach či návrhoch 
- v diskusii vystúpili (bez uvádzania titulov a v abecednom poradí): Barrer, Füle, Klimovský, Marko, 
Orgoňová, Rybár, Sabela, Slobodník, Sovinec, Svetský, Vetrík 
 
K bodu 6: 
- Mgr. Svetský informoval prítomných, že ŠČ AS FiF UK má nové vedenie: 

 Bc. Križanová (predsedníčka) 

 Mgr. Krištofová, Vetrík (podpredsedovia) 
- Mgr. Svetský zároveň informoval o organizácii volieb do ŠR VŠ a do ŠČ AS UK 
- prodekan, prof. Slobodník, tlmočil informáciu zo strany dekana fakulty týkajúcu sa akreditácie 
a reakreditácie; zdôraznil, že predovšetkým v prípade akreditácie nových programov ide o výrazne 
náročnejší proces a príslušné akreditačné spisy budú k dispozícii v januári 2018 
- prodekan, prof. Slobodník, upozornil členov senátu na existenciu priestoru niekdajších stajní v átriu 
budovy, ktoré chce vedenie fakulty v spolupráci so všetkými členmi akademickej obce využiť na 
rozvoj kultúry a na komunikáciu s okolím; za týmto účelom: 

 bolo zriadené občianske združenie Univerzál (stanovy už boli schválené) 

 príslušnému pamiatkovému úradu bol adresovaný list so žiadosťou o vymedzenie možností 
stavebných úprav 

 každý člen akademickej obce sa môže zapojiť do aktivít súvisiacich s využívaním tohto 
priestoru, pričom ide o dlhodobý projekt a je ťažké určiť, kedy bude ukončená jeho potrebná 
úprava 

- Dr. Sovinec uviedol, že pri hlasovaní o rozpočte by vedúci katedier mali zvážiť zvýšenie prostriedkov 
určených na propagáciu ponúkaných študijných programov 
- Dr. Sovinec sa opýtal, či by nebolo možné využiť bočný vchod (otočený smerom k rieke Dunaj) ako 
hlavný vchod fakulty 

- v diskusii k tejto téme sa otvorila otázka infraštruktúry (tá existuje a je funkčná), 
bezbariérovosti (tento vchod potrebu bezbariérovosti spĺňa) a bezpečnosti 
- v diskusii vystúpili (bez uvádzania titulov a v abecednom poradí): Klimovský, Sovinec, 
Vojtech 
 

K bodu 7: 
- predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie senátu 
 
 
 
       ...................................................... 
       doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 
        predseda AS FiF UK 
Zapísal: D. Klimovský 


