
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  3.04.2017 

 
 

Prítomní:     ZČ – 15 
                      ŠČ –   5 
Na hlasovaní bolo prítomných pri bode 1: ZČ – 13 
      ŠČ –  5 
       pri bode 2:   ZČ – 14 
                 ŠČ –  5 
       od bodu 3:  ZČ – 15 
                                   ŠČ –  5 
 
Ospravedlnení: Dr.I.Lacko, G.Križanová, Max Steuer, S.Chrťan 
Neprítomní: Dr. D.Gerbery, Dr. M.Vašš, J.Schäfferová, M.A., S.Wolaschková  
 
Program: 
1. Úvod a schválenie programu zasadnutia  
2. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK na ďalšie 4-ročné obdobie 2017-2021 
3. Rozpis dotácie na rok 2017 (rozpočet fakulty) 
4. Metodika a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2017 
5. Zriadenie Akademického centra šiítských štúdií 
6. Rôzne  
 
1/ Otvorenie 
Z poverenia predsedu AS Dr.Lacka, ktorý mal neodkladné pracovné povinnosti, zasadnutie 
viedol doc. J.Tancer. 
Po privítaní hostí a členov AS FiF UK predložil doc.Tancer program zasadnutia na schválenie.  
 
Hlasovanie:  za – 18;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
2/ Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK  
      na ďalšie 4-ročné obdobie 2017-2021 

- voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK na funkčné obdobie 
2017-2021 sa budú konať dňa 27.4.2017 v čase od 9:00 do 12:00 hod. 

Za členov mandátovej sedemčlennej komisie boli navrhnutí: 
za  zamestnaneckú časť AS FiF UK  Dr. Z. Drábeková, Dr. A.Dušíková, Dr. M.Horváth, 
Dr.Lacko, doc. J.Tancer, doc. V.Zvara a za študentskú časť AS FiF UK  Martin Vetrík 

 
Hlasovanie:  za – 18;   proti – 0;  zdržal sa – 1 
 
AS FiF UK schválil členov mandátovej komisie. 
 
Po schválení bodu 2 programu odovzdal slovo doc. Tancer dekanovi FiF UK. 
Prof. Šušol informoval prítomných 
- o finančnej situácii Univerzite Komenského ktorej bolo pridelené o  3 mil. Eur viac financií 
ako predošlí rok 
- Filozofická fakulta dostala o 600 tis. Eur viac ako minulý rok. Napriek tomu fakulta má 
menej peňazí na nákup tovaru a služieb ako v roku 2016.  
- na mzdy dostala fakulta taktiež viac financií ako v minulom roku 



Metodika rozdeľovania mzdových prostriedkov sa nemenila. Dekan fakulty upozornil len na 
dve zmeny a to: 
 – do štipendijného fondu budú katedry odvádzať za každého novoprijatého doktoranda 
namiesto 1000,- Eur  len 800,- Eur ročne 
-   katedra nemusí odviesť príspevok za jedného denného doktoranda v prípade, že má v 
danom akademickom roku troch platiacich externých doktorandov. 
 

Do metodiky výkonového prideľovania mzdových prostriedkov katedrám 
na FiF UK na rok 2017 navrhuje dekan fakulty prof. Šušol ešte dve zmeny, ktoré sa  týkajú 
bodovania vedeckých monografií  vydané v domácich a zahraničných  vydavateľstvách: 

- v zahraničných vydavateľstvách zvýšiť bodovanie  z 10 na 13 bodov ( kód AAA )  
- v domácich vydavateľstvách z 7 na 10 bodov  (kód AAB) 

 
V diskusii vystúpili: doc. Šedivý, prof. Šušol, doc. Tancer 
 
Nakoľko dekan fakulty prof. Šušol informoval  vo svojom vystúpení najprv o bode 4  
programu zasadania, doc. Tancer dal najprv hlasovať za bod 4 programu  „Metodika 
a rozdelenie mzdových prostriedkov katedrám na rok 2017“  
 
Hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 1 
 
AS FiF UK schválil Metodiku rozdeľovania mzdových prostriedkov na kalendárny rok 2017 
 
4. Rozpis dotácie na rok 2017 
Tajomník FiF UK , JUDr. P. Horváth informoval členov AS FiF UK  
- o rozpise bežných dotácií a výnosov na rok 2017, z ktorých najväčšia časť ide na mzdy 
a mzdové náklady 
- o požiadavkách na rok 2017 pre budovy Gondova, Štúrova a Šafárikovo nám.6 ( drobné 
opravy sa priebežne realizujú alebo sa čaká na návrhy a vyjadrenia odd.IT ) 
- o rekonštrukcii Slovanského seminára 
- o upratovaní budovy, ktoré od augusta bude robiť vo vlastnej réžii 
- Átrium – dostane nový poter 
- vytvorenie oddychovej zóny pre študentov 
- dodanie kresiel na chodby tam, kde to požiarny  predpis povoľuje 
 
Diskusia 
V diskusii vystúpili a diskutovalo sa o: 

- doc. Bohunická -  zriadenie kuchynky na 2.pos. – dlhodobá požiadavka 
- tajomník fakulty vysvetlil prítomným, že nie je možné robiť veľké stavebné úpravy 

v budove bez povolenia pamiatkarov, nakoľko budova FiF UK je pamiatkovo 
chránená. Kuchynku je možné vytvoriť len tam, kde už existujú rozvody vody, 
prípadne z kancelárie katedry germanistiky nachádzajúcej sa vedľa dámskeho WC pri 
G236.  Na pláne budovy ukázal, v ktorých kanceláriách je prívod vody. Pokiaľ majú 
slovakisti záujem na zriadení kuchynky. napr. v terajšej kancelárii sekretariátu KGNŠ, 
musia poskytnúť katedre ako náhradu jednu zo svojich miestností, keďže majú na 
fakulte najväčšiu priestorovú kapacitu na pracovníka, kým KGNŠ najmenšiu.  
doc. Tancer - zrušením miestnosti G256 by sa narušil chod pracoviska KGNŠ; na 
katedre v jednej kancelárii sedia aj štyria vyučujúci. 

- prof. Šušol – na podnet študentov sa vybudujú fontánky na vodu 
- doc. Dobríková – na 1. posch. katedra anglistiky zamyká WC – návrh na vyčlenenie 

toaliet pre pedagógov aj na iných poschodiach 



- Mgr. Svetský – otázka archivovania diplomových prác v priestoroch FiF UK 
 
Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0 
 

AS FiF UK schválil rozpis  dotácií na rok 2017 FiF UK. 
 
 
5/ Zriadenie Akademického centra šiítských štúdií 
 
Doc. Attila Kovács  - informoval o poslaní a činnosti Akademického centra šíitských štúdií .  
Činnosťou odborného centra  bude príprava a realizácia projektov , konferencií v oblasti šíitského 
islámu.  Cieľom je spropagovanie tohto centra v okolitých krajinách a zveľaďovanie dedičstva prof. 
Macúcha.  Jedná sa o virtuálne centrum bez zamestnancov. Náklady centra budú získavané z  aktivít 
centra.   
 
V diskusii vystúpili: prof. Plašienková, prof. Šušol, doc. Kovács 
 
Členova AS FiF UK berú na vedomie informáciu o vzniku Akademického centra šiítských štúdií 
 

 
6/Rôzne 
V bode rôzne sa diskutovalo 

-  o stanovisku vytvorenej situácii univerzity  CEU  v Maďarsku – fakulta už vyjadrila 
svoje stanovisko k danej situácii 

- o metodike odmeňovania vybraných kategórií publikácií 
- o pripomienkach Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK k Národnému programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania ( Učiace sa Slovensko) 
- o chýbajúcom vyjadrení našej fakulty -  pripomienky je možné ešte preposlať a 

dodatočne zapracovať do pripomienok 
- o novele Vysokoškolského zákona, ktorý je do 26.4.2016 na www.slov-lex.sk 

dostupná na pripomienkovanie 
- o spôsobe organizovaní akcií v Moyzesovej sieni a v Aule UK 

 
Diskutovali: 
prof. Plašienková , prodekanka Szapuová, prof. Šušol, Mgr. Svetský 
 
Na záver zasadnutia doc. Tancer poďakoval senátorom a senátorkám za štvorročnú prácu 
v senáte, za korektnú atmosféru a dobrú spoluprácu s vedením.  
 
K poďakovaniu za dobrú spoluprácu mene fakulty sa pridal pán dekan prof. Šušol.  
 
Mgr. Svetský za ŠČ AS FiF UK sa poďakoval členom AS za konštruktívnu spoluprácu a podporu 
v štrajku. 
 
Doc. Dobríková by uvítala viac zainteresovanosti počas zasadaní zo strany kolegov 
a študentov. Ich práca by mohla byť honorovaná, podľa aktivity senátorov na zasadnutí. 
 
 
 
Zapísala: M.Strížová 

http://www.slov-lex.sk/

