ZÁPISNICA
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23. 6. 2014

Prítomní:
Ospravedlnení:
Neprítomní:

ZČ – 14
ŠČ – 1
Mgr. Ostertágová, Mgr. Vašš, Doc. Rybář, Prof. Plašienková, Š. Bako, A.
Faragulová, Ľ. Chano
Mgr. Marko, Mgr. Konig, M. Orčík, A. Federičová, F. Šmajdová

Program:
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia
2. Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2015/2016
3. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2015/2016
4. Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,
asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 2014/2015
5. Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2013
6. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2008 – Štatútu FiF UK
7. Študijný poriadok FiF UK
8. Rôzne

1. Otvorenie
Predseda AS FiF UK Dr. I. Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na schválenie.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
Z dôvodu skončenia štúdia sa počet členov ŠČ AS FiF UK znížil z 10 na 7, v dôsledku čoho je
momentálny celkový počet senátorov 27 a tým pádom je aj minimálny počet hlasov na
schválenie uznesenia znížený na 14.
2. Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2015/2016
Prodekanka doc. Lubelcová predstavila členom AS FiF UK materiály, na základe ktorých fakulta
plánuje otvoriť študijné programy bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2015/2016.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia
v akademickom roku 2015/2016.
3. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2015/2016

Prodekanka doc. Lubelcová predstavila členom AS FiF UK pravidlá prijímacieho konania na
bakalárske štúdium, pričom nedochádza k žiadnym zmenám oproti predchádzajúcemu roku.
V diskusii vystúpili dr. Drábeková, doc. Lubelcová, prof. Šušol.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium
v akademickom roku 2015/2016.
4. Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,
asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 2014/2015
Dekan fakulty prof. Šušol predložil AS FiF UK štruktúru systemizácie miest profesorov, docentov,
odborných asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na rok 2014/2015. Oproti
predchádzajúcim rokom nedošlo k zásadným zmenám.
V diskusii vystúpili doc. Ulašin, Mgr. Lacko a prof. Šušol.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných
asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na akademicky rok 2014/2015.
5. Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2013
Dekan fakulty stručne informoval o výročnej správe za rok 2013 vrátane rozsiahlych príloh.
V diskusii vystúpili Mgr. Šimeková a doc. Šedivý.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárenia fakulty za rok 2012.
6. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2008 – Štatútu FiF UK
Tajomník fakulty Dr. P. Horváth informoval senát o harmonizácii Štatútu FiF UK so Štatútom
Univerzity Komenského a posledných úpravách v texte štatútu. Dr. Horváth senátu predstavil
všetky zásadné zmeny v znení štatútu, predovšetkým však zmeny v oficiálnych názvoch súčastí
univerzity (po novom „Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta“) a tiež
vypustenie časti, podľa ktorej sa na akademickej pôde nesmie uskutočňovať prezentácia
politických strán. Dr. Horváth odporučil schváliť upravené znenie, avšak navrhol ponechať zákaz
prezentácie politických subjektov.
V rozsiahlej diskusii (dr. Horváth, prof. Šušol, doc. Lubelcová, doc. Ulašin, doc. Dobríková, doc.
Zvara, doc. Tancer, Mgr. Vertanová) senátori prezentovali hlavne kritiku nových názvov fakúlt
UK, ktoré sú jazykovo nekorektné. Počas diskusie sa sformoval názor (podporený jednohlasným
súhlasom všetkých 15 prítomných senátorov), že by bolo dobré AS UK upozorniť na nešikovnosť
nového názvoslovia a odporučiť členom AS UK znovu otvoriť otázku názvov fakúlt a ďalších
súvisiacich súčastí.
AS FiF UK hlasoval o texte Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu š. 3/2008 – Štatútu FiF UK
predloženom Dr. Horváthom.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržalo sa – 4
AS FiF UK neschválil Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2008 – Štatútu FiF UK.
7. Študijný poriadok FiF UK

Doc. Vojtech predstavil hlavné úpravy v Študijnom poriadku FiF UK, ktoré reflektovali návrhy
a zmeny komunikované Legislatívnou komisiou AS UK.
Hlasovanie: za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil Študijný poriadok FiF UK.
8. Rôzne
V rámci bodu rôzne AS FiF UK prediskutoval a prerokoval viacero otázok:
a) aktuálnu gastronomickú kvalitu v školskej jedálni (v diskusii vystúpili dr. Konrádová, dr.
Horváth, doc. Dobríková, doc. Lubelcová)
b) dr. Kačírek sa informoval o možnosti posielania zápisníc zo zasadnutí AS FiF UK emailom
c) doc. Dobríková pochválila vedenie fakulty za rýchlu a efektívnu prípravu predmetných
materiálov
d) dekan fakulty prof. Šušol všetkým poďakoval za kolegiálnu a profesionálnu spoluprácu

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

Zapísal: Ivan Lacko

