
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23.11.2015 

 
 

Prítomní: ZČ – 17 
           ŠČ – 7 
Ospravedlnení: PhDr. L.Konrádová, doc. Ľ. Sejčová 
Neprítomní:   Mgr. D. Gerbery, Mgr. Ľ.Dudík , S.Vargovičová 
 
Program: 

1. Úvod a schválenie programu zasadnutia 
2. Informácia o voľbách do ŠČ AS FiF UK a AS UK 
3. Návrhy a doplnenie komisií AS FiF UK 
4. Návrh na prodekana pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy 

s verejnosťou 
5. Organizačný poriadok FiF UK 
6. Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 
7. Prijímacie konanie na mgr. stupeň 
8. Organizačný poriadok Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe 
9. Vyhlásenie k udalostiam v Paríži 
10. Rôzne 

 
 
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 
Predseda AS FiF UK Mgr.Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na schválenie.  
Hlasovanie:  za – 24;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
2/ Informácia o voľbách do ŠČ AS FiF UK a AS UK 
Predseda AS FiF UK Mgr.Lacko informoval prítomných o výsledku volieb do ŠČ AS FiF a privítal 
nových členov ŠČ Akademického senátu FiF UK. 
 
Za členov AS FiF UK v študentskom volebnom okrsku boli zvolení: Jana Schäfferová, Ina Sečíková, 
Roman Soóky, Max Steuer, Františka Šmajdová – títo sa AS FiF UK v krátkosti predstavili. 
 
Za lenov AS UK v zamestnaneckom volebnom okrsku boli zvolení: prof. PhDr. František Gahér, CSc., 
PhDr. Igor Haraj, PhD. a prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  
 
Za členov AS UK v študentskom volebnom okrsku boli zvolení: 
Monika Firbasová, Martin Hodničák 
 
3/ Návrhy a doplnenie komisií AS FiF UK 
Predseda AS FiF UK Mgr. Lacko predložil členom AS FiF UK uznesenie zo zasadnutia študentskej časti 
AS FiF UK zo dňa 26.10.2015 na doplnenie uprázdnených mandátov v komisiách AS FiF UK z dôvodu 
uprázdnenia študentských mandátov uplynutím funkčného obdobia senátoriek a senátorov 
(predmetné uznesenie je Prílohou č. 1 k tejto zápisnici) 

- za členku Študijnej komisie AS FiF UK navrhuje členku ŠČ AS FiF UK Bc. Inu Sečíkovú.  
- za náhradníkov do Volebnej komisie AS FiF UK navrhuje členov ŠČ AS FiF UK Mgr. Františku 

Šmajdovú a Bc. Romana Soókyho.  
- za člena Ekonomickej komisie AS FiF UK navrhuje člena ŠČ AS FiF UK Maxa Steuera, M. A.  
- za členku Návrhovej komisie AS FiF UK navrhuje členku ŠČ AS FiF UK Janu Schäfferovú.  

 



 
AS FiF UK schválil predložený návrh do komisií. 
Hlasovanie:  za – 24;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
4/ Návrh na prodekana pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou 
Dekan fakulty prof. Šušol sa prvom rade poďakoval za 8 rokov práce pani prodekanky doc. 
Lubelcovej a informoval členov AS, že ako hlavné kritérium pri výbere kandidáta na tento post bral 
hlavne do úvahy skúsenosti s riadením. Ako kandidátku na post prodekana na prijímacie konanie, 
celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou preto navrhuje doc. PhDr. Marianu Szapuovú, CSc. 
vedúcu Katedry filozofie a dejín filozofie. 
  
V diskusii vystúpili: prof. Plašienková, ktorá vyjadrila svoj súhlas s výberom pána dekana a doc. 
Szapuová, ktorá sa krátko predstavila a komunikovala svoje vízie členom AS: 

- zachovanie systému prijímacieho konania 
- upevnenie a zvýšenie prestíže FiF UK 
- posilnenie aktivít a spolupráce so strednými školami ( „Cena D.Tupého“)  
- zintenzívnenie styku s verejnosťou  
- systematická práca s absolventmi FiF UK  
 

Voľbu prodekanky viedol predseda volebnej komisie doc. B.Ulašin. Voľba prebehla v tajnom 
hlasovaní: odovzdaných bolo 24 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov predseda volebnej komisie 
oznámil výsledky: hlasovalo 24 členov AS FiF UK a žiadny hlasovací lístok nebol neplatný. 
  
Členovia AS FiF UK hlasovali takto: 

za – 19  proti – 1  zdržal sa – 4 
 

Voľby prebehli regulárne a prodekankou pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy 
s verejnosťou na funkčné obdobie 2016-2019 sa stala doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc. , ktorá sa 
poďakovala všetkým prítomným za vyjadrenú dôveru. Prodekanka doc. Lubelcová sa poďakovala 
prítomným za spoluprácu a podporu členov AS počas jej pôsobenia a zároveň popriala veľa 
úspechov doc. Szapuovej. 
 
5/ Organizačný poriadok FiF UK 
Tajomník fakulty JUDr. Horváth krátko predstavil a uviedol zmeny v návrhu Organizačného 
poriadku, ktorý bol doplnený v Čl. 16 – Projektové centrum, ako aj o niektoré zmeny v názvoch 
katedier, napr. rusistiky a východoeurópskych štúdii 
 
V diskusii vystúpili Mgr. Kotysová, doc. Lubelcová, dr. Horváth a v texte návrhu organizačného 
poriadku boli uskutočnené tieto zmeny:  
Čl. 4 , bod C bolo vypustené:   m) činnosť knižnično-informačného pracoviska. 
Čl. 19 / 2 / pís. b - opravené slovo „knižných“ na „knižničných“  
Hlasovanie:  za –24;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
Organizačný poriadok FiF UK bol jednomyseľne schválený 
 
6/ Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 
Dekan fakulty prof. Šušol predložil členom AS návrh výšky školného a vybraných poplatkov  v 
akademickom roku 2016/2017 a dodal, že poplatky sa oproti minulému akademického roku 
nemenili.  
 
V diskusii o výške školného sa diskutovalo : 

- o výške poplatkov za štúdium v dennej forme 



- o nepomere poplatkov pri dennej a externej forme štúdia (externú formu FiF UK neponúka) 
- o porovnaní poplatkov s inými fakultami na Slovensku a v Čechách 
- o poplatkoch pre študentov, ktorí nerobia prijímačky 
- o procese elektronického prihlasovania sa študentov 
- o informáciách k prihláškam na našej webovej stránke 

 
Predseda AS navrhol senátorom ŠČ AS, aby urobili prieskum v oblasti školného na iných školách. 
Víta aj nápady týkajúce sa vylepšenia informačných tokov k prijímačkám na webovej stránke FiF UK. 
Tieto otázky, ako aj iné, by sa prediskutovali osobitne v ŠČ AS a do AS by bol predložený návrh.  
 
V diskusii vystúpili: 
prof. Šušol, prof. Plašienková, doc. Lubelcová, Mgr. Lacko, Mgr. Drábeková, doc. Slobodník, JUDr. 
Horváth, doc. Zvara, Mgr. Steuer, Bc. Svetský, p. Hodničák. 
 
Hlasovanie:  za –20;  proti – 0;  zdržal sa – 4 
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 bola schválená. 
 
7/ Prijímacie konanie na mgr. stupeň 
Prodekanka Lubelcová predložila prítomným návrh Študijných programov magisterského štúdia, 
ktoré sa budú otvárať v akademickom roku 2016/2017. Zoznam študijných programov bol 
zostavený na základe údajov zo študijného oddelenia podľa počtu študentov v 3. ročníku 
bakalárskeho štúdia a končiacich programov. Návrh bol konzultovaný a odobrený vedúcimi 
katedier. Pri Pravidlách prijímacieho konania sa používa model, ktorý sa uplatňuje už dlhší čas. 
Na otvárané magisterské študijné programy sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky. 
Výnimkou sú študijné programy marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia. Prílohy č. 1 
a č. 2 k návrhu boli konzultované katedrami. 
  
V diskusii sa prítomní dotkli témy otvárania nových študijných programoch pre učiteľský smer, 
porovnateľných kritérií a definovaní príbuzných odborov. V diskusii vystúpili: doc. Lubelcová, prof. 
Plašienková, Mgr. Vašš, Mgr. Vertanová, doc. Tancer, Bc. Svetský. 
 
(Pred hlasovaním rokovanie opustili dvaja senátori, čím celkový počet sa znížil na 22.) 
 
Hlasovanie za:  
Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiFUK v akademickom roku 2016/2017 
(po vymazaní duplicitne uvádzaného študijného programu „portugalský jazyk a kultúra – 
španielsky jazyk a kultúra“). 
Hlasovanie:  za –21;  proti – 0;  zdržal sa – 1 
Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiFUK v akademickom roku 2016/2017 boli 
schválené. 
 
Hlasovanie za: 
Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom 
roku 2016/2017 ako boli prezentované. 
Hlasovanie:  za –22;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom 
roku 2016/2017 bolo jednomyseľne schválené. 
 
 
 
 



8/ Organizačný poriadok Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe 
Prodekan Vojtech predložil na prerokovanie Organizačný poriadok Centra prekladateľskej a 
tlmočníckej praxe ( CPTP). Informoval o úlohe a činnosti centra, ktorá by mala byť príprava 
a realizácia tlmočníckych projektov. Príprava študentov na budúce povolanie, získavanie 
tlmočníckych a prekladateľských zručností. Od letného semestra je „Prekladateľská prax“ súčasťou 
štúdia podľa novej akreditácie. Prekladateľské centrum si svoje náklady bude hradiť z finančných 
zdrojov získaných z rôznych aktivít.  
 
V diskusii vystúpili: 
prof. Plašienková, Mgr. Vertanová, Mgr. Drábeková, doc. Vojtech, Mgr. Lacko 
 
Organizačný poriadok Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe bol náležite prerokovaný v AS FiF 
UK. 
 
(Počas diskusie resp. po jej skončení rokovanie opustili dvaja senátori, čím celkový počet sa znížil na 
20.) 
 
9/ Vyhlásenie k udalostiam v Paríži 
Senátor ŠČ AS FiF UK M. Steuer, M.A. predložil AS vyhlásenie k nedávnym udalostiam v Paríži a vo 
svete, ktoré v duchu podobných výhlasení iných fakúlt a v súlade s humanistickými princípmi 
Univerzity Komenského, odsudzuje terorizmus a násilie vo svete. 
 
Diskusia: prof. Plašienková víta iniciatívu ŠČ AS – navrhuje preformulovanie pred hlasovaním. Po 
súhlase členov senátu a preformulovaní textu vyhlásenia o ňom hlasoval senát v nasledujúcom 
bode rokovania (pozri nižšie).  
 
(Počas diskusie rokovanie opustil jeden senátor, čím celkový počet sa znížil na 19.) 
 
10/ Rôzne 
V bode rôzne informoval prodekan Slobodník členov AS o pripravovanej „Metodike rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu verejným školám na rok 2016“, kde definícia skupín publikácií pre potreby 
rozpisu dotácií pokračuje v trende finančnej likvidácie spoločenských a humanitných vied. Navrhol 
zaslať už pripravené stanovisko fakulty na Ministerstvo školstva a zverejniť ho aj na fakultnom 
webovom sídle. Pripomienkovanie ministerskej metodiky končí 6.12.2015. 
 
V rozsiahlej diskusii k stanovisku sa diskutovalo, okrem iného o hodnotení publikácií 
v karentovaných časopisoch, ktoré majú vyššiu váhu ako štúdia v cudzom jazyku, o metodike 
hodnotenia a ich vzniku, o zverejnení stanoviska aj v médiách, o príprave mediálnej stratégie, 
o hľadaní spojencov na iných podobných európskych fakultách, o prerokovaní tejto problematiky 
v Rade vysokých škol a na ďalších platformách. 
 
V diskusii vystúpili: doc. Slobodník, prof. Plašienková, Mgr. Vertanová, Mgr. Vašš, Mgr. Lacko, Mgr. 
Horváth, doc. Rybář, Dr. Haraj. 
 
(Pred hlasovaním rokovanie opustili traja senátori, čím celkový počet sa znížil na 16.) 
 
Hlasovanie o podpore stanoviska ako dokumentu: 
Hlasovanie:  za –15;  proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
Senát neschválil stanovisko, keďže po odchode viacerých senátorov zo zasadnutia zostal presný 
počet potrebný na prijatie uznesenia. Jeden zo senátorov pracujúci na novom znení vyhlásenia 



k udalostiam v Paríži sa zdržal hlasovania, keďže sa nezúčastnil diskusie o obsahu stanoviska. 
Potom, čo bol o tomto informovaný a po doplnení komentára Mgr. Steuera do textu stanoviska si 
predseda AS vyžiadal súhlas s opätovným zaradením bodu o stanovisku fakulty k metodike do 
rokovania. V následnom hlasovaní AS FiF UK schválil predmetné stanovisko a jeho zverejnenie na 
webovom sídle fakulty. 
Hlasovanie:  za –16;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Senátor M. Steuer, M.A. predložil upravené znenie vyhlásenia k udalostiam v Paríži. Predseda AS dal 
hlasovať o prijatí tohto znenia: 
 
„Univerzita Komenského za svoje poslanie považuje šírenie princípov slobody, demokracie 
a humanity. Filozofická fakulta UK sa k tomuto poslaniu plne hlási tak pri príležitosti výročia Nežnej 
revolúcie, ale aj v súvislosti s nedávnymi tragickými udalosťami vo svete. Príležitosť pre slobodný 
život v demokracii založenej na uznaní pluralizmu, tolerancie, mieru a solidarity na Slovensku 
vznikla zásluhou občianskej spoločnosti pred, počas a po 17. novembri 1989 a je podstatou 
európskeho spoločenstva, do ktorého patríme. V duchu týchto hodnôt stojíme za všetkými obeťami 
terorizmu a iných foriem násilia v Paríži aj mimo neho.“ 
Hlasovanie:  za –16;  proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
Ďalej sa diskutovalo o kvalite kameňa, ktorá sa vymieňa na fasáde FiF UK, o zlých informačných 
tokoch týkajúcich sa uskutočnených volieb (predstavovanie kandidátov), o antivírusovom programe 
používanom na fakulte. 
 
V diskusii vystúpili: 
Mgr. Vertanová, prof. Plašienková, prof. Šušol, doc. Slobodník, Mgr. Vašš,  Mgr. Lacko, Bc. Svetský. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
Zapísala: M. Strížová 


