
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  19.05.2014 

 
 

Prítomní:     ZČ – 17 
                      ŠČ –  5 
Ospravedlnení: doc. J. Tancer, doc. M. Rybář, L. Šimeková 
Neprítomní: Mgr. D. Gerbery,  R. Procháska, K. Chovancová, M. Orčík, A. Federičová 
 
Program: 
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia  
2. Rozpis dotácie na rok 2014 (rozpočet FiF UK)  
3. Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2014  
4. Zmena názvu Katedry ruského jazyka a literatúry  
5. Zástupca FiF UK v Rade Vysokých škôl  
6. Rôzne  
 
1/ Otvorenie 
Predseda AS FiF UK  Dr. I. Lacko privítal hostí,  členov AS FiF a predložil program na schválenie.  
Hlasovanie:  za – 22;  proti – 0; zdržali sa – 0 
 
2/ Rozpis dotácie na rok 2014 (rozpočet FiF UK) 
Tajomník FiF UK , JUDr. P. Horváth informoval členov AS FiF UK o rozpočte pre FiF UK, ktorý bol 
schválený až 14.5.2014.  S poľutovaním konštatoval, že svoje požiadavky do fondu opráv do 
požadovaného termínu (16.5.2014) podalo len 13 katedier. O dotáciách pre doktorandov na rok 2014 
informoval dekan FiF prof. J. Šušol. 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK schválil rozpočet FiF UK. 
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0 
 
3/ Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2014  
Dekan FiF UK prof. J. Šušol informoval prítomných, že zásadné zmeny v metodike prideľovania 
mzdových prostriedkov katedrám na rok 2014 sa konať nebudú. Metodika sa dopĺňa o dva body 
článku 2, konkrétne body d) a e) a bod 4 (tvorba sanačného fondu).  
Kategórie publikácií – odmeňovať tie publikácie, ktoré FiF UK prinášajú väčší efekt a sú vydané 
v renomovaných vydavateľstvách. 
Výsledkom aplikácií je rozdelenie prostriedkov – vstup je nezmenený, t.j. 60% - výkon školy, 40% - 
publikácie a granty. 
 
Diskusia k rozpočtu s nasledovnými pripomienkami: 

- v budúcnosti by rozpočet mohol byť pripravený skôr a prediskutovaný v AS 
- bola vyzdvihnutá dôležitosť solidarity s katedrami, ktoré sú v strate (dekan FiF UK  prof. J. 

Šušol vymenoval katedry so stratou: andragogika, jazyky, dejiny výtvarného umenia a 
informoval prítomných o priebehu rokovaní s ich vedúcimi.) 

- publikovanie monografií v renomovaných vydavateľstvách v cudzom jazyku,  
- medzinárodný dopad publikácií – vyzdvihnutie motivácie a prispôsobenie sa trendu  
- prehodnotiť odmeňovanie za publikácie, umožniť katedrám navrhovať odmeny, ktoré nie sú 

v tabuľke ( napr. domáce publikácie) 
- výkony externých doktorandov – ich výkony sa nikde nerátajú, prehodnotiť, či výkony 

nezapracovať v budúcom roku   
- diskusia o grantoch – počty grantov  



- rozsiahla diskusia o nevýhodách pre katedru slovenského jazyka oproti iným katedrám (návrh 
na výnimku pre katedru slovenského jazyka pri oceňovaní publikácií v cudzom jazyku) 
 

 
V diskusii vystúpili prof. Šušol, prof. Plašienková, doc. Dobríková, Mgr. Bohunická, Mgr. Drábeková, 
Mgr. Ulašin, doc. Vojtech, Mgr. Lacko, doc. Zvara 
 
Návrh Mgr. Lacka  – všetky odznené pripomienky prediskutovať na osobitnom stretnutí. 
 
Uznesenie: 
AS FiF UK schválil Metodiku rozdelenia mzdových prostriedkov katedrám na rok 2014 
Hlasovanie: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 1 
 
4/ Zmena názvu Katedry ruského jazyka a literatúry 
Katedra ruského jazyka a literatúry sa obrátila so žiadosťou o súhlas zmeny názvu katedry na: 
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, keďže doterajší názov už nezodpovedal profilu 
pedagogickej činnosti tejto katedry. Katedra už niekoľko rokov realizuje projekty, ktoré ďaleko 
presahujú rámec rusistiky.  
Dekan FiF UK  prof. J. Šušol – vyjadril svoj súhlas so zmenou názvu Katedry ruského jazyka a literatúry. 
AS FiF UK vzal na vedomie zmenu názvu Katedry ruského jazyka a literatúry na Katedru rusistiky 
a východoeurópskych štúdií.  
 
5/ Zástupca FiF UK v Rade Vysokých škôl  

Predseda AS FiF UK  Mgr. Lacko navrhol presunutie bodu do nasledujúceho zasadnutia AS 
a zároveň prosí členov AS o návrhy na zástupcu do Rady Vysokých škôl. 
 
6/ Rôzne 
V rámci bodu rôzne vystúpili: 
Mgr. Lacko – informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie AS bude cca. o 3 týždne, na ktorom sa 
prerokujú okrem iného aj nové študijné programy na rok 2015/2016 
 
Dr. Kačírek – informoval sa o prijímacích pohovoroch a počte študentov a podmienkach prijatia, 
o stravovaní, konkrétne kvalite jedál a zatvorení bufetu, a takisto informoval prítomných 
o Muzeologickej konferencii, ktorá sa bude konať v októbri 2014. 
Tajomník fakulty JUDr. P. Horváth informoval prítomných, že nájomná zmluva doterajšieho 
prevádzkovateľa bufetu sa skončila a  konkurz vyhral terajší prevádzkovateľ ŠJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


