Zápisnica
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23.2.2015

Prítomní:

ZČ – 17
ŠČ – 8
Ospravedlnení:
Mgr. Z. Drábeková, PhD., doc. M. Rybář, PhD.
Neprítomní:
Mgr. D. Gerbery Daniel, PhD., Mgr. Ľ. Dudík, Mgr. M. Mikušiak
Program:
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia
2. Vedecký park ako súčasť UK (informácia z AS UK od prof. Gahéra)
3. Návrh na prodekana pre vzdelávaciu činnosť (bakalárske a magisterské štúdium)
4. Štatút FiF UK
5. Rôzne

1/ Otvorenie
Predseda AS FiF UK Dr. I. Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na schválenie.
Hlasovanie:

za – 25;

proti – 0;

zdržal sa – 0

2/ Vedecký park ako súčasť UK
Prof. Gahér informoval prítomných o nejasnostiach okolo financovania Vedeckého parku
Univerzity Komenského (UVP UK) týkajúcich sa prevádzkových nákladov za časť roka 2015 a za
rok 2016, ktoré pôjdu z rozpočtu všetkých fakúlt. Prof. Gahér poukázal na nejasnú metodiku
delenia dofinancovania UVP UK . AS FiF by mal požiadať Rektora UK o stanovisko akým
spôsobom sa vrátia fakultám prostriedky, ktoré pôjdu na dofinancovanie UVP UK.
Predložil návrh textu uznesenia.
Diskusia
Na začiatku diskusie dekan FiF prof. Šušol pripomenul prítomným, že pred dvoma rokmi
nebola iná možnosť ako súhlasiť so založením UVP UK ako 14-tej fakulty UK
Všetky výzvy/projekty v rámci EU sa budú podávať len prostredníctvom UVP UK.
V diskusii k financovaniu UVP UK sa diskutovalo:
- o nejasnom princípe financovania – odkiaľ a aké financie sa použijú na dofinancovanie
- o existencii možnosti, aby z Vedeckého parku bola samostatná jednotka
- úmernom prispievaní peňažných prostriedkov podľa veľkostí fakúlt
- o predpokladanom prínose UVP UK (aj pre FiF)
- o projektoch na ktorých sa v UVP UK bude pracovať
- o knižnici, keďže v dokumentáciách chýba zmienka o knižnici a z akých finančných
prostriedkoch sa bude odborná literatúra nakupovať
- o vedeckých výstupoch, dotáciách na základe publikačných výstupov a o orgánoch UVP
UK
- o presnej definícii činnosti UVP UK, keďže termín „výskum“ má široký význam

V diskusii vystúpili:
prof. Šušol, prof. Gahér, prof. Plašienková, Dr. Gondová, Mgr. Lacko, doc. Tancer, doc. Zvara,
doc.Ulašin, Dr. Horváth; Bc. Svetský, M. Hodničák
Hlasovanie o texte Uznesenia, ktorý sa pošle rektorovi UK a predsedom AS ostatných fakúlt s
tým, že sa v texte opraví preklep roku „20105“ na „2015“:
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa - 2
Hlasovanie o poverení predsedu AS FiF UK , Mgr. I. Lacka o zaslaní uznesenia rektorovi UK
a predsedom AS ostatných fakúlt:
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržal sa - 1
Uznesenie:
Predseda AS FiF UK , Mgr. Lacko pošle predložený návrh Uznesenia rektorovi Univerzity
Komenského a predsedom AS fakúlt Akademického senátu FiF UK týkajúceho sa metodiky
delenia finančných prostriedkov pre UVP UK do 11.3.2015

3/ Návrh na prodekana pre vzdelávaciu činnosť
Dekan FiF UK, prof. J. Šušol, PhD. informoval senát o končiacom sa funkčnom období
prodekana pre vzdelávaciu činnosť. Ako prodekana pre vzdelávaciu činnosť bakalárskeho a
magisterského štúdia na ďalšie 4 roky navrhuje doc. PhDr. M. Vojtecha, PhD.
Hlasovanie: za – 22, proti – 1, zdržal sa - 2
Uznesenie:
Za prodekana pre vzdelávaciu činnosť (bakalárske a magisterské štúdium) bol v tajnom
hlasovaní zvolený doc. PhDr. M. Vojtech, PhD.

4/ Štatút FiF UK
Tajomník fakulty JUDr. P. Horváth predložil senátu nový, prepracovaný Štatút FiF UK, tak ako
to bolo dohodnuté na zasadnutí AS v júni 2014. Do návrhu Štatútu FiF UK boli zapracované
všetky zmeny a pripomienky vedenia fakulty a jednotlivých katedier.
V diskusii, v ktorej vystúpili Dr. Horváth, prof. Šušol, doc. Dobríková, Mgr. Faragulová,
prof. Orgoňová, doc. Vojtech, Mgr. Lacko sa prediskutovala štruktúra štatútu (v rámci ktorej
došlo aj k presunu niektorých oddielov na iné miesta v texte štatútu). Bolo navrhnuté
doplnenie Čl. 24, bod 2., aby termín a miesto konania zasadnutia boli zverejnené sedem dní
pred termínom zasadnutia na informačnej tabuli a webovom sídle akademického senátu
fakulty, ako aj opravenie zdvojeného textu v Čl. 13. Senátori sa dohodli, že prípadné
nezrovnalosti v Štatúte musí v budúcnosti vopred riešiť Legislatívna komisia senátu.
Predseda AS Mgr. Lacko zhrnul zmeny v Štatúte a to:
- vybrať z Čl. 13, bod 1 - text „ pedagogickým a vedeckým pracoviskom fakulty.“, ktorý sa tam
nachádza 2x a zmeniť slovo vedecký na výskumný
- zmeniť a doplniť Čl. 24 v bode 2 termín zverejnenia „Termín, miesto a program zasadnutia sa
zverejňujú na informačnej tabuli akademického senátu fakulty najmenej dva dni pred
termínom zasadnutia.“

na tento text:
„Termín, miesto a program zasadnutia sa zverejňujú na informačnej tabuli a na webovom sídle
akademického senátu fakulty najmenej sedem dni pred termínom zasadnutia.“
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržal sa - 1
Uznesenie:
Návrh Štatútu FiF UK bol akademickým senátom schválený.
5/ Rôzne
V rámci bodu „rôzne“ sa prediskutovalo a prerokovalo viacero otázok:
- predseda AS Mgr. Lacko vyzval senátorov, aby v prípade, keď treba niektoré otázky prebrať
v komisiách, oznámili túto skutočnosť predsedovi AS.
- Mgr. Kačírek sa s listom obrátil na dekana FiF UK prof. Šušola ohľadom vydávania a
financovania periodík, zborníkov (v diskusii vystúpili prof. Šušol, doc. Šedivý, prof. Dobríková,
doc. Ulašin, doc. Zvara)
- Mgr. Vertanová sa informovala o existencii softvéru používaného na tvorbu rozvrhu
(v diskusii odpovedal doc. Vojtech)
- prof. Orgoňová navrhla predsedovi AS FiF, aby na webovej stránke AS FiF UK neboli
zverejnené len zápisnice, ale aj iné dokumenty týkajúce sa práce AS FiF, tak ako to je na
stránke AS UK
- odznela informácia (prof. Plašienková) o celoštátnej súťaži o cenu Daniela Tupého

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

Zapísala: M. Strížová

