Zápisnica
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 29.6.2015

Prítomní:

ZČ – 12 (doc. Zvara prišiel až pri hlasovaní o 4. bode programu)
ŠČ – 6
Ospravedlnení: Mgr. Kačírek, Mgr.Marko, doc.Tancer, Mgr. Vertanová, Mgr. Dudík, Mgr. Vašš
Neprítomní: Mgr. Bohunická, Mgr. Gerbery, Mgr. König, M.Hodničák, S.Vargovičová
Dňa 29.6.2015 mal AS FiF UK 29 členov.
Program:
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia
2. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v AR 2016/2017
3. Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v AR 2016/2017
4. Dlhodobý zámer FiF UK na obdobie 2015-2020
5. Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,
asistentov a vedeckých pracovníkov na AR 2015/2016
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ
7. Vyhlásenie všeobecných volieb do ŠČ AS FiF UK
8. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK
9. Rôzne
1/ Otvorenie
Predseda AS FiF UK Mgr. I. Lacko privítal hostí a členov AS FiF. Úvodom sa ospravedlnil
členom AS za vzniknuté technické problémy pri preposielaní podkladov na zasadnutie AS.
S návrhom, že body programu budú predstavené a prejedávané podrobnejšie, predložil
program na schválenie.
Hlasovanie: za – 17;
proti – 0;
zdržal sa – 0

2/ Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium 2016-2017
Prodekanka doc. Lubelcová predstavila členom AS FiF UK materiály, na základe ktorých
fakulta plánuje otvoriť študijné programy bakalárskeho stupňa v akademickom roku 20162017. Model prijímacieho konania je rovnaký ako po minulé roky a pravidlá boli
konzultované v dvoch kolách na úrovni katedier.
Hlasovanie: za – 17;
proti – 0;
zdržal sa – 0
AS FiF UK schválil návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium
v akademickom roku 2016/2017.

3/ Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané v akademickom roku 2016-2017
Prodekanka doc. Lubelcová podrobne predstavila členom AS FiF UK návrh študijných
programov bakalárskeho štúdia, ktoré sa majú otvárať na FiF UK v akademickom roku 20162017. K študijným programom, ktoré sa otvárajú pravidelne pribudli študijné programy
vychádzajúce z návrhov katedier, ktoré boli taktiež konzultované v dvoch kolách na úrovni
katedier. V akademickom roku 2016-2017 sa na základe návrhov katedier rozširuje škála
študijných programov (napr. o estetiku, slovakistické štúdia, slovanské štúdia
a východoázijské jazyky so zameraním na čínsky jazyk a kultúru).
Diskusia:
V diskusii pani prof. Plašienková upozornila, že v návrhu chýba študijný program
„portugalský jazyk a kultúra“. Prodekanka doc. Lubelcová informovala prítomných, že
študijný program pre portugalčinu sa nebude v akademickom roku 2016-2017 otvárať.
Hlasovanie: za – 17;
proti – 0;
zdržal sa – 0
AS FiF UK schválil návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia v
akademickom roku 2016/2017.

4/ Dlhodobý zámer FiF UK na obdobie 2015-2020
Doc. Slobodník podrobne informoval členov AS s obsahom dokumentu „Dlhodobý zámer
rozvoja FiF UK v Bratislave na obdobie 2015-2020“ , ktorý obsahuje 3 bloky s jasnými
ohraničenými témami:
- stratégie a ciele v oblasti vzdelávania
- stratégie a ciele v oblasti vedy a výskumu
- stratégie a ciele v oblasti ľudských zdrojov, riadenia a organizácie
Vyzdvihol silné stránky fakulty i riziká, ktorým musí fakulta v nasledujúcom období čeliť.
Strategické ciele uvedené v tomto dokumente sa budú priebežne vyhodnocovať a v prípade
potreby konkretizovať.
V diskusii ( Mgr. Lacko, doc. Lubelcová, prof. Šušol , prof. Malová, Dr. Konrádová, doc.
Slobodník, Bc. Svetský, Bc. Bako) sa diskutovalo o zámere a konkrétnych cieľoch dlhodobého
zámeru FiF UK a financovaní týchto cieľov.
Bc. Svetský by privítal väčšiu podporu vedenia FiF UK pri zabezpečení odbornej praxe
študentov v rôznych inštitúciách ako napr. v odbore psychológia, kde študenti individuálne
vybavujú odbornú prax. Doc.Slobodník uviedol, že táto otázka je zhrnutá v „stratégie a ciele
v oblasti vzdelávania“ v bode 10.
Bc. Svetský navrhol, aby dlhodobý zámer obsahoval aj cieľ zjednodušiť administratívnu
agenda nielen pre pracovníkov fakulty ale aj pre študentov. Doc.Slobodník a členovia AS sa
dohodli na doplnení bodu 7 v „Stratégiách a v cieľoch v oblasti ľudských zdrojov, riadenia
a organizácie“ v tomto znení:

7) s dôrazom na profesionálny a efektívny administratívny servis presadí, aby pri
rešpektovaní deľby práce tvoriví pracovníci a študenti fakulty boli čo najviac
odbremenení od záťaže ekonomickej a administratívnej agendy...
Hlasovanie: za – 18;
proti – 0;
zdržal sa – 0
(pozn. od tohto bodu sa hlasovania zúčastňoval aj doc. Zvara, ktorý z pracovných dôvodov
meškal.)

5/ Návrh systemizácie funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov,
asistentov a vedeckých pracovníkov na AR 2015/2016
Dekan fakulty prof. Šušol podrobne informoval členov AS FiF UK o návrhu systemizácie
funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a vedeckých
pracovníkov na AR 2015/2016. Návrh štruktúry miest bol prerokovaný s vedúcimi katedier
a je ovplyvnený pridelenými financiami.
Na viacerých katedrách sa zmenia sa čiastkové pracovné úväzky (Katedra jazykov, Katedra
klasických filológií, Katedra pedagogiky. Na katedre slovanských filológií sa rušia dve
asistentské miesta a vytvárajú sa dve docentské).
V diskusii vystúpili prof. Plašienková a prof. Šušol.
Hlasovanie: za – 18;
proti – 0;
zdržal sa – 0
AS FiF UK schválil návrh systemizácie miest profesorov, docentov, odborných asistentov,
asistentov a vedeckých pracovníkov na AR 2015/2016.

6/ Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ
Predseda AS FiF UK Mgr. I. Lacko informoval prítomných o zmenách vo Volebnej komisii
ŠČAS FiF UK – namiesto Mgr. F. Šmajdovej, ktorá úspešne ukončila štúdium a senátorky
S.Vargovčíkovej, ktorá sa vzdala členstva vo volebnej komisii boli zvolení na základe Zásad
volieb do ŠČ AS FiF UK za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK :
M. Firbasová a Mgr. Ľ. Dudík.
Za náhradníkov do volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK boli jednomyseľne zvolení
Mgr. A. Faragulová a Mgr. M. Mikušiak.
Hlasovanie: za – 18;
proti – 0;
zdržal sa – 0
AS FiF UK jednohlasne schválil členov komisie.
Predseda AS Mgr. Lacko informoval členov AS FiF UK, že jediným možným termínom na
voľby do ŠRVŠ je 30.9.2015. Voľby sa budú sa konať v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Návrh volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ v zložení:
Predseda: doc. Mgr. B.Ulašin, PhD.
Členovia: doc. J.Tancer, PhD., Mgr. A.Bohunická, PhD. , M. Firbasová a Mgr. Ľ. Dudík
Náhradníci: Mgr. A. Faragulová a Mgr. M. Mikušiak.
Hlasovanie: za - 18, proti – 0, zdržal sa – 0
AS FiF UK jednohlasne schválil členov komisie.
Potom AS FiF UK pristúpil k hlasovaniu o vyhlásení volieb do ŠRVŠ (uznesenie č. 1 z 29.6.2015
je v Prílohe k tejto zápisnici).
Hlasovanie: za - 18, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 1 bolo jednohlasne schválené.

7/ Vyhlásenie volieb do ŠČ AS FiF UK
Predseda AS FiF UK Mgr. I. Lacko informoval prítomných senátorov o vyhlásení volieb na
obsadenie 5 voľných mandátov na funkčné obdobie 2015 - 2017 do ŠČ AS FiF UK. Takisto
bolo potrebné zvoliť jedného člena zo zamestnaneckej časti AO do volebnej komisie.
Navrhnutý kandidát: Mgr. I. Lacko
Voľby prebehli v tajnom hlasovaní dvanástich (12) členov AS ( bez ŠČ)
Členov AS hlasovali takto: za – 11 proti – 0, zdržal sa – 1,
Mgr. Ivan Lacko sa stal členom volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK za
zamestnaneckú časť.
Potom AS FiF UK pristúpil k hlasovaniu o vyhlásení volieb do ŠČ AS FiF UK (uznesenie č. 2
z 29.6.2015 je v Prílohe k tejto zápisnici).
Hlasovanie: za – 18;
proti – 0;
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2 bolo jednohlasne schválené.

8/ Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK
AS FiF UK pristúpil k hlasovaniu o vyhlásení všeobecných volieb AS UK (uznesenie č. 3
z 29.6.2015 je v Prílohe k tejto zápisnici).
Hlasovanie: za – 18;
proti – 0;
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3 bolo jednohlasne schválené.

9/Rôzne
V rámci bodu „rôzne“ vystúpili:
- predseda AS Mgr. Lacko vyzval senátorov, aby pri výbere kandidátov do ŠRVŠ navrhovali
uvážene, pretože členovia ŠRVŠ sa stanú partnermi pri rokovaniach s Ministerstvom školstva.
- Mgr. Lacko informoval AS, že na jeseň by sa malo konať stretnutie Akademickej obce na
tému rozpočet fakulty a metodika rozdeľovania dotácie
- prof. Plašienková informovala prítomných, že dňa 10.6.2015 sa konalo zasadnutie Rady
vysokých škôl SR, kde bola navrhnutá a zvolená do Rady pre výchovu a vzdelávanie.
- v zápisnici AS zo dňa 25.5.2015 v bode rôzne bola prediskutovaná oprava pamätnej tabule
Daniela Tupého. Prof. Plašienková informovala členov AS, že oprava/dodanie písmen na
tabuľu bolo už v štádiu vybavovanie už pred termínom zasadnutia AS o čom AS nemohla
informovať, keďže pred bodom rôzne opustila rokovanie. Informovala prítomných, že
oprava pamätnej tabule je naplánované na mesiac október (t.j. tesne pred výročím tragickej
smrti Daniela Tupého), aby do tej doby nebola opätovne poškodená.
Ďalej sa prediskutovali témy:
- možnosť zrušenia indexov študentov
- riešenie vyskytnutých problémov/sťažností študentov aj na pôde AS
V diskusii vystúpili (Mgr. Horváth, doc. Dobríková, Mgr.Lacko, prof. Plašienková, Mgr.
Mikušiak, Bc. Svetský)

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

Zapísala: M.Strížová

PRÍLOHA (texty uznesení)
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 29.6.2015
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na
základe čl. 30 a čl. 12 vnútorného predpisu č. 14/2015, Zásady volieb do Akademického
senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesenia č. 11. 5/2015 AS
UK zo dňa 27.5.2015, vyhlasuje
doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
na dva (2) voľné mandáty zástupcov UK v ŠRVŠ vo funkčnom období 2014 – 2016 za
volebný obvod FiF UK.
Voľby sa budú konať dňa 30.9.2015 (streda) od 10:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa
riadia podľa Zásad volieb do AS UK –
http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf.
Návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v ŠRVŠ môže písomne podávať ktorýkoľvek člen
alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK predsedovi volebnej
komisie fakulty prostredníctvom podateľne FiF UK najneskôr do 22.9.2015 do 15:00.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do ŠRVŠ.
Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval:
a) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý
študuje kandidát,
b) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý
študuje navrhovateľ,
c) e-mailovú adresu kandidáta,
d) e-mailovú adresu navrhovateľa alebo navrhovateľov.
Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ:
doc. Mgr. Bohdan ULAŠIN, PhD. (bohdan.ulasin@uniba.sk)
V Bratislave, dňa 29.6.2015
Mgr. Ivan Lacko, PhD.
predseda AS FiF UK

Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 29.6.2015
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK)
v súlade so Zásadami volieb do študentskej časti AS FiF UK vyhlasuje
všeobecné voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK
na päť (5) voľných mandátov na funkčné obdobie 2015 až 2017. Voľby sa budú konať
14.10.2015 od 9:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do
študentskej časti AS FiF UK
http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_
predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf
Návrhy na kandidátov na člena AS FiF UK môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo
viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK do 6.10.2015 do 15:00.
Návrh na kandidáta musí obsahovať:
1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov
2. meno a priezvisko kandidáta
3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa
alebo navrhovateľov
4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta
5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo
nie je potrebné v prípade, že navrhuje samého seba.
Návrh je potrebné doručiť v 3 vyhotoveniach sekretariátu AS FiF UK prostredníctvom
podateľne FiF UK (Gondova 2) alebo osobne p. Márii Strížovej v sídle AS FiF UK.
Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 13.10.2015. Miesto a čas budú
spresnené volebnou komisiou pre voľby do ŠČ AS FiF UK.
Kandidát na člena ŠČ AS FiF UK je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred verejným
predstavovaním kandidátov (7.10.2015) zverejniť svoj volebný program na úradnej výveske
AS FiF UK a úradnej výveske ŠC AS FiF UK, a odovzdať 2 vyhotovenia programu na sekretariát
AS FiF UK (maria.strizova@uniba.sk).
Predsedkyňa volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Monika FIRBASOVÁ
Členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Mgr. Ľuboš DUDÍK + Mgr. Ivan Lacko, PhD
Náhradníci za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Mgr. Alena FARAGULOVÁ, Mgr. Marek MIKUŠIAK
V Bratislave, dňa 29. 6. 2015
Mgr. Ivan LACKO, PhD.
predseda AS FiF UK

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 29.6.2015
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na
základe Čl. 12 vnútorného predpisu č. 14/2015, Zásady volieb do Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesenia č. 11. 5/2015 AS UK zo
dňa 27.5.2015, vyhlasuje
všeobecné voľby do Akademického senátu UK
na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 za volebný obvod FiF UK
na 3 mandáty (zamestnanecká časť) a 2 mandáty (študentská časť)
Voľby sa budú konať dňa 14.10.2015 (streda) od 10:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa
riadia podľa platných Zásad volieb do AS UK –
http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf.
V zmysle Čl. 16 Zásad volieb do AS UK sa návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v AS UK
podávajú nasledovne:
-

Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce
fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty, a
to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty.
- Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty
má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov
študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.
- Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.
- Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického
senátu.
- Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval:
a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska,
na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie
študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie konkrétneho
pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej
obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník)
štúdia,
c) e-mailová adresa kandidáta a e-mailová adresa navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v AS UK sa podávajú najneskôr do 6.10.2015, do
15:00 predsedovi volebnej komisie pre voľby do AS UK, doc. Mgr. Bohdanovi ULAŠINOVI,
PhD prostredníctvom podateľne fakulty.
V Bratislave, dňa 29.6.2015
Mgr. Ivan Lacko, PhD.
predseda AS FiF UK

