
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  3. 06. 2013 

 
Prítomní:  ZČ – 16 
                   ŠČ –   3 
Ospravedlnení: Dr. Z. Drábeková,  Doc. Ľ. Sejčová, Doc. M. Rybář,  Bc. A. Danišková,  M. Orčík, 
Neprítomní: Dr. D. Gerbery,  Mgr. L. Drobková 
 
Program: 
1. Návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia v r.2014/2015 
2. Návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium v r. 2014/2015 
3. Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,  
    asistentov a vedeckých pracovníkov na akademicky rok 2013/2014  
4. Výročná sprava o činnosti a hospodárení FiF UK za rok 2012  
5. Zmena organizačného poriadku fakulty  
6. Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj fakulty a IT  
7. Rôzne  
 
Otvorenie 
Predseda AS FiF UK  Dr. I. Lacko privítal hostí,  členov AS FiF a predložil upravený program na 
schválenie.  
Hlasovanie: za– 19 (jednohlasne) 
 
1) Návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia v r.2014/2015 
Prodekanka  doc. G. Lubelcová predložila AS návrh otváraných študijných programov pre 
akademický rok 2014/2015. Vedúci jednotlivých katedier  mali možnosť sa k návrhu vyjadriť.   
Prof. M. Botiková z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie požiadala z pôvodného 
plánovaného počtu 30 znížiť počet na 25  prijatých uchádzačov na štúdium. 
Diskusia: prof. Plašienková 
Hlasovanie: za – 19 (jednohlasne) 
AS FiF UK schválil návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia 
v akademickom roku 2014/2015. 
 
2) Návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium v r. 2014/2015 
Prodekanka doc. G. Lubelcová uviedla, že v zásade nie sú žiadne zmeny k tomuto bodu. 
Hlasovanie:  za – 19  (jednohlasne)   
AS FiF UK schválil návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium  
v akademickom roku 2014/2015. 
 
3) Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,  
    asistentov a vedeckých pracovníkov na akademicky rok 2013/2014  
Dekan fakulty predložil AS FiF UK štruktúru systemizácie miest profesorov, docentov, 
odborných asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na rok 2013/2014. Oproti ostatným 
rokom nedošlo k zásadným zmenám. Pripravujú sa zmeny týkajúce sa vedeckých pracovníkov 
na katedrách etnológie, psychológie, maďarského jazyka. Dekan fakulty oznámil, že plánuje 
zrušiť pozície vedeckých pracovníkov a nahradiť ich pedagogickými pracovníkmi, ktorí 



absolvujú konkurzné konanie.  Fakulta plánuje aj presuny  osôb z jednej katedry na inú 
katedru (týka sa to katedier jazykov, klasickej a semitskej filológie a romanistiky). 
Hlasovanie: za – 18, zdržal sa – 1 
AS FiF UK schválil návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných 
asistentov,  asistentov a vedeckých pracovníkov na akademicky rok 2013/2014.  
 
4) Výročná správa o činnosti a hospodárenia fakulty za rok 2012 
Dekan fakulty stručne informoval o výročnej správe za rok 2012, ktorá je v celom rozsahu  
na webovej stránke fakulty. 
Diskusia: doc. Lubelcová, prof. Plašienková, JUDr. Horváth 
Hlasovanie: za – 19  (jednohlasne). 
AS FiF UK schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárenia fakulty za rok 2012. 
 
5) Zmena organizačného poriadku fakulty 
Dekan fakulty predložil AS FiF UK návrh na zmenu v organizačnom poriadku fakulty. 
1. Zmena názvu Katedry etnológie a kultúrnej antropológie podľa čl. 3., ods. 1a, bod 7.  
    Organizačného poriadku fakulty – nové znenie: „Katedra etnológie a muzeológie“; 
2.  Ruší sa v čl. 3, ods.1a, text „školská jedáleň“ (str.4) 
3. Ruší sa celý čl. 22 Školská jedáleň  (str. 14) 
Vedúca katedry prof. M. Botiková predložila dekanovi fakulty návrh na zmenu názvu katedry 
z dôvodu, že katedra zabezpečuje výučbu dvoch študijných programov: Etnológia a kultúrna 
antropológia a Muzeológia a kultúrne dedičstvo.  Zmenu názvu  katedry navrhli doc. P. Tišliar 
a Dr. Kačírek z Oddelenia muzeológie a kultúrneho dedičstva. Odbor zabezpečuje  5-ročné 
štúdium 1. a 2. stupňa a od roku 2013 vydáva vedecký recenzovaný časopis „Muzeológia 
a kultúrne dedičstvo“, aby sa odbor zviditeľnil  medzi  študentmi a potenciálnymi uchádzačmi 
o toto štúdium. 
Diskusia: Dr. Kačírek 
Hlasovanie: za - 19 (jednohlasne) 
AS FiF UK schválil zmenu Organizačného poriadku fakulty. 
 
6) Návrh na prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie 
Dekan fakulty predložil AS FiF UK  návrh na vymenovanie prodekana na funkčné obdobie 
2013-2017. Kandidát na post prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie  doc. 
Mgr. Martin Slobodník, PhD., vedúci Katedry východoázijských štúdií súhlasil s návrhom. Na 
pozícii prodekana by chcel predovšetkým dôkladne pripraviť akreditáciu fakulty na rok 2014 
a prispieť ku koncepčnému rozvoju vedeckej a pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte UK. 
Diskusia: Dr. Ostertagová, doc. Lubelcová, Dr. Tancer 
V tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 19 hlasovacích lístkov a výsledky hlasovania: 
za – 16; zdržali sa – 3 
AS FiF UK schválil návrh na vymenovanie doc. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., za prodekana 
pre rozvoj fakulty a informačné technológie. 
 
7) Rôzne 
- Dr. Tancer  sa informoval, či  v prípade účasti zahraničných oponentov na obhajobách 
dizertačnej prace môže byt zostavená komisia ad hoc tak, aby obhajoby mohli prebehnúť v 
cudzom jazyku. Dekan odpovedal, že áno, môže, obhajoby sa nemusia uskutočniť len pred 
stanovenou odborovou komisiou, predseda komisie môže zostavovať komisiu na konkrétnu 



obhajobu s prizvaním odborníkov (nielen v roli oponentov), ktorí nie sú členmi odborovej 
komisie. 
- Dr. Vertanová upozornila na  problém s  časovým rozvrhom predmetov počas obedňajších 
prestávok a poukázala na  slabšiu úroveň záverečných prác z hľadiska gramatických chýb resp. 
študenti si nechávajú dopisovanie prác na poslednú chvíľu a nemajú čas na jej redakciu.  
- Doc. Zvara  informoval o zápočtovom týždni počas ktorého je na študenta ako aj na 
pedagóga  neúmerne zaťaženie. 
Diskusia: Doc. Dobríková, prof. Plašienková 
 
 

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

 
 
Zapísala: M. Vykukelová   
            
 
 
 


