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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FiF UK 

dňa 16. októbra 2017, 13,30 – 16,00 hod., G236  

 

Prítomní pri otvorení zasadnutia: ZČ – 12 (dodatočne sa zúčastnili ďalší 4 členovia) 

              ŠČ – 5 

Písomne ospravedlnení: doc. D. Klimovský, Dr. L. Rybár, Dr. M. Bača, M. Steuer, M.A. 

 

 

 

Program zasadnutia: 
                                                                                       

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na FiF UK v akademickom roku 2018/2019 

(predkladateľka: prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy 

s verejnosťou) 

3. Predstavenie nových členov AS FiF UK (podnet: predseda ZČ AS FiF UK) 

4. Doplňujúce voľby členov komisií AS FiF UK (podnet: predseda ZČ AS FiF UK 

a predseda ŠČ AS FiF UK) 

5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK (podnet: predseda 

ZČ AS FiF UK) 

6. Vyhlásenie volieb do ŠČ AS UK (podnet: predseda ŠČ AS FiF UK) 

7. Informácia o voľbách do ŠRVŠ (podnet: predseda ŠČ AS FiF UK) 

8. Informácie dekana FiF UK o fakultných grantoch a fungovaní jedálne FiF UK 

9. Problémy zahraničných študentov FiF UK pri styku s Oddelením cudzineckej polície 

Policajného zboru SR v Bratislave (podnet: Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.) 

10. Informácie z komisií AS FiF UK (podnet: predseda ZČ AS FiF UK) 

11. Námietky voči zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK dňa 26.6.2017 (podnet: Mgr. Max 

Steuer) 

12. Rôzne 

13. Záver zasadnutia 

 

1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
Predseda ZČ AS FiF UK, P. Tišliar, privítal prítomných a skonštatoval uznášaniaschopnosť 

senátu. Oznámil, že z pracovných dôvodov predsedu AS FiF UK doc. Klimovského bol 

poverený vedením zasadnutia. Vyzval prítomných na doplnenie navrhovaného programu. Na 

základe žiadosti prodekanky doc. M. Szapuovej bol navrhovaný program zasadnutia upravený 

presunutím bodu 4/ Dodatok k pravidlám prijímacieho konania do bodu 2/. Pôvodný návrh 

programu zasadnutia bol zároveň doplnený v bode 8/ zaradením správ dekana FiF UK prof. J. 

Šušola o fungovaní jedálne FiF a o fakultných grantoch. 

 

Hlasovanie: za – 18       proti – 0   zdržal sa – 0      

Program zasadnutia bol schválený. 

 

 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Akademický senát 

Gondova 2, 814 99  Bratislava 1 

 

2/ Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na FiF UK v akademickom roku 

2018/2019 
Prodekanka doc. M. Szapuová informovala plénum AS FiF UK o nevyhnutných modifikáciách 

v pripravovaných študijných programoch: etnológia – slovanské štúdiá a história – slovanské 

štúdiá v nasledujúcom akademickom roku. V prípade slovanských štúdií bolo potrebné 

konkretizovať jazyk a plánovať tak počet prijatých uchádzačov jednotlivo. 

 

Namiesto študijného programu etnológia – slovanské štúdiá                                                              

 

sa uvedú študijné programy: 

         FŠ T          R        PP 

etnológia – slovanské štúdiá so zameraním na bulharský jazyk D Bc.       3  2 

etnológia – slovanské štúdiá so zameraním na chorvátsky jazyk     D Bc.       3         2 

etnológia – slovanské štúdiá so zameraním na slovinský jazyk       D         Bc.  3         3 

etnológia – slovanské štúdiá so zameraním na srbský jazyk            D         Bc.       3         3      

   

 

Namiesto študijného programu história – slovanské štúdiá         

 

sa uvedú študijné programy: 

                                                      

história – slovanské štúdiá so zameraním na bulharský jazyk D Bc.       3  6 

história – slovanské štúdiá so zameraním na chorvátsky jazyk        D Bc.       3         6 

história – slovanské štúdiá so zameraním na slovinský jazyk          D         Bc.  3         6 

história – slovanské štúdiá so zameraním na srbský jazyk               D         Bc.       3         7      

 

Zoznam použitých skratiek 

FŠ – forma štúdia 

T – udeľovaný akademický titul 

R  –  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch 

PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ) 

D  –  denná forma štúdia 

Bc. – akademický titul „bakalár“  

 

 

Hlasovanie: za – 18       proti – 0   zdržal sa – 0      

Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2018/2019 bol 

schválený. 

 

3/ Predstavenie nových členov AS FiF UK 
Predseda ZČ AS FiF UK privítal a predstavil nových členov zamestnaneckej a študentskej časti 

senátu.  

Na základe doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK, ktoré sa konali 3. októbra 

2017, boli zvolení: 

- vo volebnom obvode č. 3 Dr. Jaroslav Drobný (Katedra klasickej a semitskej filológie)  

- vo volebnom obvode č. 5 doc. Gabriela Lubelcová (Katedra sociológie) a Dr. Pavol 

Baboš (Katedra politológie). 
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Na základe výsledkov volieb do študentskej časti AS FiF UK, ktoré sa konali 11. októbra 2017, 

boli zvolení Mgr. Hana Košťaliková, Šimon Kotvas, Lukáš Füle, Mgr. Slavomíra Krištofová 

a Max Steuer, M.A na mandáty s funkčným obdobím od 30.10.2017 a na základe doplňovacích 

volieb bola zvolená na mandát s funkčným obdobím od 12.10.2017 Mgr. Veronika Prachárová. 

 

 

4/ Doplňujúce voľby členov komisií AS FiF UK 
Predseda ZČ AS FiF UK, prof. Tišliar, vyzval predovšetkým nových členov senátu 

na zapojenie sa do činnosti jednotlivých senátnych komisií. Senát hlasoval o jednotlivých 

návrhoch členov nasledovne: 

 

Mandátová komisia 

- neprihlásil sa kandidát 

 

Volebná komisia  

- prihlásený kandidát Dr. J. Drobný (hlasovanie: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 1) 

- prihlásený kandidát prof. P. Tišliar (hlasovanie: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 1) 

 

Študijná komisia 

- prihlásený kandidát Mgr. S. Krištofová (hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 1) 

- prihlásený kandidát Dr. P. Soláriková (hlasovanie: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 1) 

 

Ekonomická komisia 

- prihlásený kandidát Dr. P. Baboš (hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 1) 

 

Legislatívna komisia 

- prihlásený kandidát doc. G. Lubelcová (hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 1) 

 

Návrhová komisia 

- neprihlásil sa kandidát 

Skonštatovala sa súčasná nefunkčnosť komisie, ktorá má len dvoch zvolených členov. 

 

Disciplinárna komisia  

- prihlásený kandidát Š. Kotvas (hlasovanie: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 1) 

 

AS FiF UK tak schválil všetkých prihlásených kandidátov. 

 

 

 

5/ Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK 
Predseda ZĆ AS FiF UK, prof. P. Tišliar, informoval plénum senátu o uvoľnení mandátu vo 

volebnom obvode č. 2 ukončením pracovného pomeru Dr. L. Kubinovej na Filozofickej fakulte 

UK k 1. septembru 2017. Z tohto dôvodu je AS FiF UK povinný vyhlásiť doplňujúce voľby do 

zamestnaneckej časti AS FiF UK. V zmysle platných Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS 

FiF UK prof. P. Tišliar navrhol termín konania doplňujúcich volieb na 8. november 2017 

(streda), v čase od 9.00 do 12.00 hod. v miestnosti G 140. Doplňujúce voľby do ZČ AS FiF UK 

bude organizovať Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti senátu, 

v zložení Dr. M. Bača, Dr. P. Barrer a Dr. P. Soláriková, zvolená na zasadnutí AS FiF UK 26. 
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júna 2017. Volebný obvod č. 2 tvoria pracoviská: Katedra psychológie, Katedra andragogiky 

a pedagogiky, Katedra filozofie a dejín filozofie a Katedra logiky a metodológie vied. 

Doplňujúce voľby do ZČ AS FiF UK vyhlási predsedníctvo AS FiF UK na svojom zasadnutí.  

 

Uznesenie č. 6/2017 zo dňa 16.10.2017 

AS FiF UK schvaľuje termín doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK vo 

volebnom obvode č. 2. Voľby sa budú konať 8. novembra 2017 (streda) v miestnosti G140, 

v čase 9.00 – 12.00 hod.  

 

Hlasovanie: za – 19       proti – 0   zdržal sa – 0      

AS FiF UK schválil uznesenie č. 6/2017 zo dňa 16.10.2017. 

 

 

6/ Vyhlásenie volieb do ŠČ AS UK 
Predseda ŠČ AS FiF UK, Mgr. V. Svetský, oboznámil senát s potrebou doplňovacích volieb na 

uprázdnené miesto do študentskej časti AS UK v aktuálnom funkčnom období do 31. októbra 

2019 za volebný obvod FiF UK. Navrhol termín konania volieb na 22. novembra 2017 od 10.00 

do 14.00 hod. v miestnosti G 003. K doplňovacím voľbám bolo potrebné zvoliť predsedu 

Volebnej komisie AS FiF UK. Z uvedeného dôvodu predsedajúci prof. P. Tišliar vyhlásil 

päťminútovú prestávku, počas ktorej prítomní členovia Volebnej komisie AS FiF UK zvolili 

predsedu. Stal sa ním v tajnom hlasovaní Dr. P. Barrer (výsledky tajného hlasovania: za – 4, 

proti – 0, zdržali sa – 0).  

Následne AS FiF UK schváli uznesenie č. 7/2017 zo dňa 16.10.2017 o doplňovacích 

voľbách do študentskej časti AS UK. 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 zo dňa 16.10.2017  

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na 

základe čl. 13 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS 

UK) a na základe Uznesenia AS UK č. 125/2017 zo dňa 28. 6. 2017, vyhlasuje 

doplňovacie voľby do Akademického senátu UK 

na uprázdnené miesto člena študentskej časti AS UK v aktuálnom funkčnom období do 

31. 10. 2019 za volebný obvod FiF UK.  

Voľby sa budú konať dňa 22. novembra 2017 od 10.00 do 14.00 hod. v miestnosti G 003 

v budove fakulty na Gondovej 2.  

Návrhy na kandidátov zostavené podľa Zásad volieb do AS UK (http://uniba.sk/o-

univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zasady-volieb/) je možné podávať písomne 

najneskôr do 16. 11. 2017 do 15.00 hod. prostredníctvom podateľne fakulty adresované 

predsedovi Volebnej komisie AS FiF UK Mgr. Johnovi Peter Butler Barrerovi, PhD., Katedra 

anglistiky a amerikanistiky, barrer1@uniba.sk. 

Organizáciou volieb poveruje AS FiF UK Volebnú komisiu AS FiF UK, ktorá bola zvolená na 

zasadnutí AS FiF UK dňa 11. 5. 2017 a doplnená o členov elektronickým hlasovaním AS FiF 

UK dňa 18. 9. 2017 a na zasadnutí AS FiF UK dňa 16. 10. 2017. 

 

Hlasovanie: za – 18       proti – 0   zdržal sa – 0      
 

 

 

http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zasady-volieb/
http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zasady-volieb/
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7/ Informácia o voľbách do ŠRVŠ 
Predseda ŠČ AS FiF UK, Mgr. V. Svetský, informoval o podmienkach a spôsobe volieb do 

ŠRVŠ. Spomenul, že voľby bude vyhlasovať na svojom najbližšom zasadnutí AS UK (25. 10. 

2017), čo znamená, že následne ich bude musieť vyhlásiť aj AS FiF UK. Mgr. V. Svetský 

navrhol vyhlásenie volieb v našom fakultnom senáte uskutočniť elektronicky. 

 

AS FiF UK tieto informácie vzal na vedomie. 

 

 

 

8/ Informácie dekana FiF UK o fakultných grantoch a fungovaní jedálne FiF UK 
Dekan FiF UK, prof. J. Šušol, na základe návrhu ekonomickej komisie AS FiF UK a poverenia 

AS FiF UK z 26. júna 2017 predložil plénu senátu základné informácie o spôsobe financovania 

a využití fakultných grantov od roku 2014 do súčasnosti. V následnej diskusii vystúpili viacerí 

členovia senátu, vedenia FiF a hostia (dekan prof. J. Šušol, prodekan prof. M. Zouhar, prof. O. 

Orgoňová, tajomník JUDr. P. Horváth, Dr.  A. Dušíková, doc. J. Šedivý, prof. P. Tišliar), ktorí 

diskutovali o:  

- myšlienke vzniku fakultných grantov 

- spôsobe získania finančných prostriedkov (povinnosť riešiteľov externých grantov 

poskytnúť z každého prideleného grantu 50 % sumy z položky pridelených nepriamych 

nákladov pre účely FiF UK. FiF UK má na tieto účely zriadený osobitný podúčet, p. 

dekan spomenul možnosť dohody s riešiteľom a úpravu výšky poskytnutej sumy pre 

účely fakultných grantov), 

- účelnom a efektívnom využití financií fakultných grantov (hovorilo sa najmä 

o možnosti publikovať elektronicky, podporovať vydávanie časopisov, monografií ku 

kvalifikačným postupom, financovať preklady štúdií pre indexované časopisy a 

o minimálnej efektivite katedrových zborníkov, ktoré dotačné podmienky MŠ SR 

hodnotia veľmi nízko), 

- fungovaní a voľbách hodnotiacich komisií fakultných grantov, 

- o smerovaní fakultných grantov do budúcnosti. 

 

Dekan FiF UK po ukončení diskusie k fakultným grantom predložil AS FiF UK správu o stave 

stravovania v jedálni. Vysvetlil súčasný stav (prenájom od roku 2011 súkromnej firme, ktorá 

jedáleň prevádzkuje a má platnú zmluvu s FiF UK do februára 2019) a poukázal na mierne 

zvyšovanie počtu stravníkov, na čo reagovala prof. O. Orgoňová poukázaním na momentálne 

zatvorenú prevádzku jedálne v budove na Šafárikovom námestí. V diskusii vystúpilo viacero 

členov a nečlenov senátu (dekan prof. J. Šušol, prof. O. Orgoňová, Mgr. V. Svetský, tajomník 

JUDr. P. Horváth, Dr. S. Vertanová, Dr. T. Sovinec, prodekan prof. M. Slobodník, Dr. P. 

Baboš, prof. P. Tišliar). Diskutovalo sa o viacerých problémoch: 

- povinnosť zamestnávateľa poskytovať teplú stravu, 

- spôsob uhrádzania stravovania, 

- dôvody nízkych počtov študentov, ale aj pracovníkov FiF UK, 

- kvalita/nekvalita jedla, hygiena, 

- gastrolístky a možnosti ich poskytovania. 

 

AS FiF UK tieto správy vzal na vedomie. 
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9/ Problémy zahraničných študentov FiF UK pri styku s Oddelením cudzineckej 

polície Policajného zboru SR v Bratislave 
Dr. P. Barrer poukázal na nefunkčnosť úradu Cudzineckej polície na Slovensku, na ťažkú 

komunikáciu a spôsob vybavovania úradných záležitostí pre zahraničných študentov, ale aj 

lektorov, ktorí u nás pôsobia. Prodekan prof. M. Slobodník informoval AS FiF UK o krokoch, 

ktoré podniklo vedenie Univerzity Komenského a snahe zlepšiť túto komunikáciu, o rokovaní 

s bývalým ministrom školstva P. Plavčanom a vedením Cudzineckej polície, ktorá prisľúbila od 

januára 2018 zlepšenie situácie.        

AS FiF UK tieto informácie vzal na vedomie. 

 

 

 

10/ Informácie z komisií AS FiF UK 
Predsedajúci prof. P. Tišliar ponúkol možnosť predsedom, resp. členom jednotlivých komisií 

AS FiF UK, aby v prípade potreby referovali o svojich aktivitách. Keďže nikto z prítomných 

členov senátu nepožiadal o slovo, predsedajúci tento bod uzavrel. 

 

 

 

11/ Námietky voči zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK dňa 26.6.2017 
 Predsedajúci senátu otvoril diskusiu k problémom vedenia zápisníc zo zasadnutí senátu FiF 

UK, keďže sa opakovane vyskytli výhrady voči zneniu zápisnice zo zasadnutia senátu. 

Pripomenul, že sa na poslednom riadnom zasadaní (26. jún 2016) navrhovali dve riešenia, 

audio a videozáznam, ktoré však plénum AS FiF UK neschválilo. Navrhol možnosť 

overovateľov, prípadne lehotu na vnútrosenátne pripomienkovanie a následné schvaľovanie 

zápisnice, no upozornil aj na skutočnosť, že oba tieto možnosti zároveň znamenajú aj zmeny 

súčasného znenia Rokovacieho poriadku AS FiF UK. K tomuto bodu programu diskutovalo 

viacero členov senátu (prof. O. Orgoňová, Dr. S. Veranová, Mgr. V. Svetský, doc. G. 

Lubelcová, Dr. L. Sabela, Dr. V. Marko, Dr. P. Kubínyi, prof. P. Tišliar). V diskusii sa 

poukázalo na výhody, ale aj nevýhody zvukových záznamov, na podrobnosť zápisníc (zmysel 

úplne podrobných zápisov, alebo stručný záznam so zachytením podstaty riešeného problému). 

Na návrh doc. G. Lubelcovej AS FiF UK napokon schválil uznesenie, ktorým je poverená 

legislatívna komisia AS FiF UK prípravou návrhu na zmeny v rokovacom poriadku, ktorá sa 

dotýka úpravy a schvaľovania zápisníc zo zasadnutia  AS FiF UK. 

 

Uznesenie č. 8/2017 zo dňa 16.10.2017  

Akademický senát UK poveruje legislatívnu komisiu AS FiF UK, aby pripravila návrh na 

spôsob vedenia, úpravy a spôsob schvaľovania zápisníc zo zasadnutí AS FiF UK do 

najbližšieho riadneho zasadnutia AS FiF UK.   

 

Hlasovanie: za – 20       proti – 0  zdržal sa – 1    

AS FiF UK schválil uznesenie č. 8/2017 zo dňa 16. 10. 2017.    
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12/ Rôzne 
V tomto bode programu sa plénum AS FiF UK zaoberalo dvoma témami: 

1) Bc. G. Križanová adresovala vedeniu FiF UK otázku ohľadom hygienických opatrení 

v súvislosti s hepatitídou typu A, ktorá sa vyskytla na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Poukázalo sa predovšetkým na nízku úroveň hygieny v budovách UK a 

tiež na internátoch. Do diskusie sa okrem navrhovateľky zapojili dekan FiF UK prof. J. 

Šušol, tajomník FiF UK JUDr. P. Horváth a M. Vetrík. Dekan spomenul, že sa vedenie 

fakulty v rámci svojich možností snaží o zvýšenie hygieny. Budovu na Šafárikovom 

námestí má na starosti rektorát UK, ktorý zabezpečuje hygienu v týchto priestoroch. 

2) Umiestnenie pamätnej tabule na budove FiF UK na Gondovej 2. Prodekan prof. M. 

Slobodník informoval AS FiF UK o zámere vedenia fakulty umiestniť na historickú 

budovu na Gondovej ul. pamätnú tabuľu ako pripomienku na pôvodný účel budovy. Tá 

spočiatku slúžila, v 20. rokoch 20. storočia, ako priestor pre Úrad ministra s plnou 

mocou pre správu Slovenska.    

 

 

13/ Záver 
Predsedajúci prof. P. Tišliar poďakoval prítomným členom senátu a hosťom za účasť a aktivitu 

pri zasadnutí a zasadnutie AS FiF UK o 16.00 hod. ukončil. 

 

 

 

.............................................................. 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. 

predseda ZČ AS FiF UK  

predsedajúci zasadaniu AS FiF UK 

 

 

Zapísal: prof. P. Tišliar 

 

 


