Zápisnica
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 27.6.2016

Prítomní:

ZČ – 17
ŠČ – 4

Ospravedlnení:
Neprítomní:

PhDr.Ľ.Konrádová PhD., S.Chrťan
Mgr.D.Gerbery,PhD., doc.Mgr.M.Rybář, PhD., Mgr.Ľ.Dudík,
Bc.I.Sečíková, S.Vargovičová

Program:
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia
2. Centrum pre historickú demografiu
3. Centrum pre výskum právneho štátu
4. Vedecká rada FiF UK
5. Návrh systemizácie funkčných miest
6. Pravidlá prijímacieho konania bc štúdia 2017/2018
7. Otvárané programy a navrhované počty bc štúdia 2017/2018
8. Doplňovacie voľby ŠČ AS FiF UK
9. Riadne voľby ŠČ AS FiF UK
10. Voľby do ŠRVŠ
11. Rôzne

1. Otvorenie
Predseda AS Dr. Lacko privítal hostí, členov AS FiF. Navrhol zmenu pôvodného poradia
jednotlivých bodov v programe a predložil ho na schválenie.
Hlasovanie: za – 21;
proti – 0;
zdržal sa – 0
(Po hlasovaní jeden člen AS opustil rokovaciu miestnosť)

2. Centrum pre historickú demografiu
Prof. P. Tišliar predstavil prítomným poslanie a cieľ činnosti „Centra pre historickú
demografiu a populačný vývoj Slovenska – CHDPVS“, ktorého cieľom je príprava a realizácia
výskumných projektov so zameraním na zmeny a dopady populačného vývoja a štruktúr na
Slovensku v medzinárodnom kontexte ako aj združovanie odborníkov Filozofickej fakulty
a iných fakúlt. Do budúcna by malo CHDPVS byť potenciálnym partnerom pre zahraničné

konzorciá pri realizácií rôznych projektov. Bude sa zaoberať demografiou 20. storočia a
publikačnou činnosťou. Náklady centra budú získané z aktivít centra.
Diskusia bola najmä o rozdieloch medzi vznikajúcim a existujúcim centrom na Pedagogickej
fakulte. Diskutovali Prof.Plašienková, Prof. P. Tišliar, doc. Šedivý.
Členovia AS prerokovali otvorenie Centra pre historickú demografiu a populačný vývoj
Slovenska.

3. Centrum pre výskum právneho štátu
Doc. E. Láštic v krátkosti zhrnul poslanie a činnosť „Centra pre výskum demokracie
a právneho štátu - CVDPŠ“. Centrum je založené s cieľom pripraviť a realizovať výskumné
projekty so zameraním na súdne systémy, demokraciu a riziká pre vládu práva, právny štát,
občianske slobody a ľudské práva. Taktiež organizovanie prednášok, seminárov a konferencii
v tejto oblasti a publikačná činnosť. Má spolupracovať s vedeckými inštitúciami na Slovensku
aj v zahraničí a s inými katedrami pri organizovaní doktorandského štúdia. Náklady na
činnosť centra budú získané taktiež z jeho vlasntých aktivít.
Diskusia bola o podobnosti obsahovej náplni centra na Právnickej fakulte a o zapojení
študentov bakalárskeho a magisterského štúdia do projektov CVDPŠ. Diskutovali
Prof.Plašienková, doc. Erik Láštic, M. Steuer.
Členovia AS prerokovali návrh na otvorenie Centra pre výskum demokracie a právneho
štátu.

4. Vedecká rada FiF UK
Dekan fakulty prof. Šušol predložil senátorom AS návrh zloženia Vedeckej rady FIF UK , ktorý
vznikol z rokovaní na fakulte. Informoval prítomných o zmene, ktorá nastala oproti
pôvodnému návrhu. Návrh je doplnený o čerstvého profesora – prof. Jozefa Bátoru ml. Tým
sa počet navrhovaných členov Vedeckej rady FiF UK zvýšil na 26.
Diskusia: o počte členov Vedeckej rady a o dosluhujúcich členoch. Diskutovali doc. Tancer,
prof. Plašienková, prof. Šušol.
Po diskusii pristúpilo sa k voľbám. Členom AS boli rozdané hlasovacie hárky. Pravidlá
hlasovania boli nasledovné: minimálny počet hlasov pre každého kandidáta je 15 hlasov
(nadpolovičná väčšina z aktuálne platných 28 mandátov v AS FiF UK); hlasuje sa s krížikom pri
mene; neplatný hlas je ak pri mene ostáva políčko prázdne; hlasovanie je tajné.
Hlasovanie: bolo rozdaných 21 hlasovacích listov, z toho platných bolo všetkých 21. Všetci
navrhnutí kandidáti dostali dostatočný počet hlasov – vedecká rada fakulty bola riadne
zvolená.

Výsledky hlasovania – v stĺpci napravo počet hlasov za (ostatné hlasy boli buď proti alebo
neboli zaznamenané):
Meno
prof. PhDr. Jozef B á t o r a, DrSc. – archeológia
prof. M.Phil. Jozef B á t o r a, PhD. – politológia
prof. PhDr. Marta B o t í k o v á, PhD. – etnológia
prof. PhDr. Ladislav Č ú z y, PhD. – slovenský jazyk a literatúra
prof. PhDr. Miroslav D u d o k, DrSc. – slovanské jazyky a literatúry
prof. PhDr. František G a h é r, PhD. – filozofia/logika
prof. PhDr. Anton H e r e t i k, PhD. – psychológia
prof. PhDr. Mária K u s á, PhD.– slovanské jazyky a literatúry
prof. PhDr. Darina M a l o v á, PhD. – politológia
prof. PhDr. Ondrej M é s z á r o s, PhD. – neslovanské jazyky a literatúry
prof. PhDr. Peter M i c h a l o v i č, PhD. – estetika
doc.. Mgr. Vincent M ú c s k a, PhD. – história
prof. PhDr. Zlatica P l a š i e n k o v á, PhD. – filozofia
prof. PhDr. Mária P o t o č á r o v á, PhD. – pedagogika
prof. Mgr. Martin S l o b o d n í k, PhD. – orientálne jazyky a literatúry
prof. PhDr. Ján S o p ó c i, PhD. – sociológia
prof. PhDr. Pavol Ž i g o, PhD. – slovenský jazyk a literatúra
doc. PhDr. Gabriel B i a n c h i, CSc. – Ústav výskumu sociálnej
komunikácie SAV
prof. PhDr. Adam B ž o c h, PhD. – Ústav svetovej literatúry SAV
doc. PhDr. Ivan G e r á t, PhD. – Ústav dejín umenia SAV
prof. PhDr. Silvia M i h á l i k o v á, PhD. – Sociologický ústav SAV
PhDr. Slavomír M i c h á l e k, DrSc. – Historický ústav SAV
prof. PhDr. Slavomír O n d r e j o v i č, DrSc. – Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
prof. PhDr. Tibor P i c h l e r, PhD. – Filozofický ústav SAV

Počet hlasov
19
19
20
20
19
19
20
21
15
18
19
17
20
18
20
17
20
18
20
20
20
19
20
20

Toto zloženie vedeckej rady dopĺňa jej predseda, dekan fakulty prof. PhDr. Jaroslav Š u š o l,
PhD. a podpredseda doc. PhDr. Juraj Š e d i v ý, PhD.

5. Systemizácia pracovných miest
Dekan fakulty prof. Šušol predložil členom AS Návrh systemizácie funkčných miest
profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na AR
2016/2017, ktorý bol v máji prerokovaný s vedúcimi katedier a je ovplyvnený pridelenými
financiami. Po dohode s vedúcimi katedier všeobecných dejín a žurnalistiky sa na týchto
katedrách ruší po jednom docentskom mieste.

Diskusia prebehla o včasnom prediskutovaní návrhu systemizácie funkčných miest. V diskusii
vystúpili prof. Plašienková, prof. Šušol, doc. Tancer, doc.Ulašin, Dr. Lacko.
Hlasovanie:

za – 21; proti – 0; zdržal sa – 0

AS FiF UK jednomyseľne schválil Návrh systemizácie funkčných miest profesorov,
docentov, odborných asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na AR 2016/2017.

6. Pravidla prijímacieho konania BC štúdia
Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2016/2017 predložila prodekanka doc. Szapuová. Informovala
prítomných, že vychádzala z modelu predchádzajúcich rokov.
Diskusia:
- o možnosti vykonania všeobecného testu pre študentov zo škôl s vyučovacím
jazykom maďarským v maďarskom jazyku
- iniciovanie stretnutia vedúceho katedry v septembri
V diskusii vystúpili dr. Drábeková, doc. Szapuová, prof. Šušol, doc. Tancer, doc. Ulašin, Dr.
Lacko, Dr. Marko, Dr. Horváth.
Hlasovanie: za – 21, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil návrh pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium
v akademickom roku 2016/2017.

7. Otvárané programy a pocty BC štúdia
Prodekanka doc. Szapuová predstavila členom AS FiF UK materiály, na základe ktorých
fakulta plánuje otvoriť študijné programy bakalárskeho stupňa v akademickom roku
2016/2017.
Hlasovanie: za – 21, proti – 0, zdržalo sa – 0
AS FiF UK schválil návrh otváraných študijných programov bakalárskeho štúdia v
akademickom roku 2016/2017.

8., 9. a 10. Voľby (riadne a doplňujpúce) do ŠČ AS FiF UK a do ŠRVŠ
Predseda ŠČ AS FiF UK Max Steuer, M.A. informoval prítomných o voľnom mandáte do
Študentskej rady vysokých škôl – jeden (1), ďalej o piatich (5) voľných mandátov

do študentskej časti AS FiF UK na funkčné obdobie 2016 – 2018, a o dvoch (2) uvoľnených
mandátoch do študentskej časti AS FiF UK, na ktoré treba vypísať voľby. Navrhuje, aby sa
tieto voľby prebehli v jeden deň a to 12.10.2016. Členom AS predložil návrh textov Uznesení
o vypísaní volieb o ktorých sa hlasovalo nasledovne (pred hlasovaním jeden senátor opustil
miestnosť):
Text uznesenia na vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl (Príloha č. 1)
Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržalo sa – 0
Text uznesenia na vyhlásenie všeobecných volieb do študentskej časti Akademického senátu
FiF UK (Príloha č. 2)
Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržalo sa – 0
Text uznesenia na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu
(Príloha č. 3)
Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržalo sa – 0

10. Rôzne
Diskutovalo sa o študentskej ankete, univerzitných emailoch, externom štúdiu, prezentácii
ŠČ AS pri zápisoch a o informáciách pre študentov. V diskusii vystúpili: prof. Šušol, Mgr.
Bohunická, doc. Vojtech, Max Steuer M.A., a ďalší.

Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Predseda AS FiF UK

Príloha č. 1
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 27.6.2016
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na
základe čl. 30 a čl. 12 vnútorného predpisu č. 4/2015, Zásady volieb do Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesení AS UK č. 22 a 23. 6/2016
zo dňa 22.6.2016, vyhlasuje
voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
na jeden (1) voľný mandát delegáta UK v ŠRVŠ vo funkčnom období 1.12.2016 –
30.11.2018 za volebný obvod FiF UK.
Voľby sa budú konať dňa 12. októbra 2016 od 9:00 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) primerane.
Návrhy na kandidátku alebo kandidáta na delegáta 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
3.10.2016 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)

Príloha č. 2
Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 27.6.2016
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na
základe Zásad 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 2016 – 2018. Voľby sa budú konať 12.
októbra 2016 od 9:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do
študentskej časti AS FiF UK (link).
Návrhy na kandidátov na členku alebo člena AS FiF UK môže písomne podávať ktorýkoľvek
člen alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentiek a študentov FiF UK do
3.10.2016.
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, ak navrhuje samého seba.
Návrh je potrebné doručiť v troch vyhotoveniach predsedovi
prostredníctvom podateľne FiF UK (Gondova 2) alebo osobne.

volebnej

komisie

Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 11. októbra 2016. Miesto a čas budú
spresnené volebnou komisiou pre voľby do ŠČ AS FiF UK.
Kandidát na člena ŠČ AS FiF UK je povinný najneskôr päť pracovných dní pred verejným
predstavovaním kandidátov (4.10.2016) zverejniť svoj volebný program na úradnej výveske
AS FiF UK a úradnej výveske ŠČ AS FiF UK, a odovzdať dve vyhotovenia programu predsedovi
volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Max Steuer, M.A.
Členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Samuel Chrťan a Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Náhradníčka a náhradník za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Jana Schäfferová a Mgr. Ľuboš Dudík

Príloha č. 3
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave zo dňa 27.6.2016
Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na
základe Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK vyhlasuje
doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK
na dva (2) uvoľnené mandáty na funkčné obdobie do 2017. Voľby sa budú konať 12.
októbra 2016 od 9:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do
študentskej časti AS FiF UK (link).
Návrhy na kandidátov na členku alebo člena AS FiF UK môže písomne podávať ktorýkoľvek
člen alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentiek a študentov FiF UK do
3.10.2016.
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 predsedovi volebnej komisie prostredníctvom
podateľne FiF UK (Gondova 2) alebo osobne.
Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 11. októbra 2016. Miesto a čas budú
spresnené volebnou komisiou pre voľby do ŠČ AS FiF UK.
Kandidát na člena ŠČ AS FiF UK je povinný najneskôr päť pracovných dní pred verejným
predstavovaním kandidátov (4.10.2016) zverejniť svoj volebný program na úradnej výveske
AS FiF UK a úradnej výveske ŠC AS FiF UK, a odovzdať dve vyhotovenia programu predsedovi
volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Max Steuer, M.A.
Členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Samuel Chrťan a Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Náhradníčka a náhradník za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:
Jana Schäfferová a Mgr. Ľuboš Dudík

