
Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 21.6.2018 

(v miestnosti č. 11, o 13.30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 

 

Prítomní: 20 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina – v priebehu zasadnutia prišla 

počas druhého bodu doktorka Vertanová,  počas celého zasadnutia bol senát 

uznášaniaschopný). 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: Mgr. Eva Benková, PhD.; doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; Mgr. Ildikó 

Hizsnyaiová, PhD.; Mgr. Lucia Kubinová, PhD.; doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, 

CSc.; Bc. Gabriela Križanová; Šimon Kotvas; Bc. Robert Mihály; Mgr. Veronika 

Prachárová; Max Steuer, M. A. 

 neospravedlnení: - 

 

Navrhovaný program:                                                               

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Voľba predsedu ZČ AS FiF UK (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

4. Systemizácia funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a 

vedeckých pracovníkov na akademický rok 2018/2019 (predkladateľ: dekan FiF UK) 

5. Zoznam otváraných študijných programov s plánovanými počtami na prijatie 

(predkladateľka: prodekanka FiF UK pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a 

vzťahy s verejnosťou) 

6. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 

2019/2020 (predkladateľka: prodekanka FiF UK pre prijímacie konanie, celoživotné 

vzdelávanie a vzťahy  

s verejnosťou) 

7. Príloha k pravidlám prijímacieho konania – požadované skúšky podľa jednotlivých 

študijných programov (predkladateľka: prodekanka FiF UK pre prijímacie konanie, 

celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou) 

8. Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Filozofickú fakultu (predkladateľ: prodekan FiF UK pre 

bakalárske a magisterské štúdium) 

9. Úprava Rokovacieho poriadku AS FiF UK (predkladateľ: predseda Legislatívnej 

komisie AS FiF UK) 

10. Rôzne 

11. Záver zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  

Doc. Klimovský otvoril zasadnutie AS FiF UK. Predstavil prítomným členom AS novú 

zapisovateľku Mgr. Leu Daňkovú a informoval, že organizačnú činnosť AS bude mať na 

starosti naďalej p. Strížová. 

Doc. Klimovský sa spýtal prítomných, či majú doplňujúci bod k programu, alebo či chcú 

stiahnuť niektorý z bodov. Doc. Szapuová poprosila o zlúčenie bodu 6 a 7 do jedného. 

Následne dal predseda AS hlasovať o zmene programu. 

 

Hlasovanie o schválení programu zasadnutia AS FiF UK s navrhovanou zmenou:  

za -19 /  zdržal sa - 0 /  proti – 0                     – program bol schválený. 

 

 



 

2. Voľba predsedu ZČ AS FiF UK  

Predseda AS FiF UK vyzval senátorov na predstavenie kandidáta zamestnaneckej časti AS 

FiF UK a upozornil, že navrhovaný musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. Dr. Sabela navrhol 

Dr. Martina Baču za predsedu ZČ AS FiF UK. Dr. Bača súhlasil s kandidatúrou. Prebehla 

tajná voľba, po ktorej Volebná komisia overila a spočítala hlasy. 

 

Hlasovanie o voľbe predsedu ZČ AS FiF UK: 

za - 14 / neplatný - 1 /  proti – 0         – Dr. Bača bol zvolený za predsedu ZČ AS FiF UK. 

 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK  

Predseda AS FiF UK informoval o potrebe vyhlásiť termín doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF 

UK začiatkom zimného semestra 2018, keďže prof. Tišliar odstúpil. Ako rámcový termín sa 

navrhla prvá polovica októbra 2018 a navrhnutá bola miestnosť G 328. 

Diskusia: doc. Klimovský, dekan, Dr. Bača. 

 

4. Systemizácia funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov 

a vedeckých pracovníkov na akademický rok 2018/2019  

Dekan predstavil navrhovaný bod. Informoval, že materiál vo forme tabuľky reflektuje stav 

profesorských, docentských, asistentských a vedecko-výskumných miest na katedrách FiF UK 

za posledné tri roky a tiež plán platný od septembra 2018. V siedmich katedrách dochádza 

k zmenám v počte miest. Inak nie sú nejaké výrazné zmeny oproti minulému roku, jedine na 

Katedre slovenského jazyka sa znížilo jedno miesto odborného asistenta (zrušenie miesta).  

Diskusia: dekan, Dr. Posokhin, Dr. Kubínyi.  

 

Hlasovanie o schválení predloženého materiálu: 

za - 20 /  zdržal sa - 0 / proti – 0       - materiál bol schválený v predloženej podobe.  

 

5. Zoznam otváraných študijných programov s plánovanými počtami na prijatie  

Doc. Szapuová predstavila dokument a uviedla, že zoznam bol zostavený na základe návrhov 

jednotlivých katedier. Informovala, že oproti minulému roku nie sú veľké zmeny a tiež, že 

medziodborové študijné programy nenaplnili očakávanie vyššieho záujmu študentov. V AR 

2018/2019 sa otvára spolu 120 študijných programov.  

Diskusia: Dr. Vertanová, doc. Szapuová. 

 

Hlasovanie o schválení predloženého materiálu:  

za -19 / zdržal sa -1 / proti - 0  - materiál bol schválený v predloženej podobe. 

 

6. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom 

roku 2019/2020 a Príloha k pravidlám prijímacieho konania – požadované skúšky podľa 

jednotlivých študijných programov 

Doc. Szapuová predstavila prítomným dokument. Informovala, že Pravidlá prijímacieho 

konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2019/2020 sú bez zmeny 

z minulého roka. Kladne hodnotila spoluprácu s firmou Scio, v ktorej navrhla aj pokračovať.  

Diskusia: Dr. Vertanová, doc. Szapuová, dekan, Dr. Marko, Mgr. Svetský, Füle. 

 

Hlasovanie o materiáloch prijímacieho konania: 

za - 20 /  zdržal sa - 0 / proti - 0    - materiály boli schválené v predloženej podobe. 

 

7. Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na 

Univerzitu Komenského v Bratislave, Filozofickú fakultu 



Doc. Vojtech priblížil navrhovaný bod. Upozornil, že každý prestup študenta z inej vysokej 

školy sa vníma ako prijímacie konanie a lehota podania prihlášok na prestup sa posúva na 31. 

august príslušného akademického roku. Informoval tiež, že od mája 2018 je platná nová 

smernica o ochrane a spracovaní osobných údajov. Obsahovo dokument zostáva rovnaký, 

vynecháva sa iba klauzula váženého študijného priemeru oproti minulému roku a posilnili sa 

rozhodovacie kompetencie na úrovni katedier. 

Diskusia: Mgr. Svetský, doc. Vojtech. 

 

Hlasovanie o pravidlách: 

za - 20 /  zdržal sa - 0 / proti - 0 - materiál bol schválený v podobe, v akej bol predložený. 

 

8. Úprava Rokovacieho poriadku AS FiF UK 

Dr. Rybár predstavil zmeny v Rokovacom poriadku AS FiF UK. Následne doc. Klimovský 

otvoril diskusiu. Diskusia: doc. Klimovský, Mgr. Svetský, Dr. Sabela, Dr. Vertanová, 

tajomník, Dr. Štubňa, Dr. Marko, dekan. 

Doc. Klimovský navrhol Legislatívnej komisii, aby zasadla a prepracovala Rokovací poriadok 

AS FiF UK a určil, že výhrady a pripomienky na zmeny v Rokovacom poriadku sa majú 

Legislatívnej komisii oznámiť do 10. septembra 2018. 

 

Hlasovanie o zaslaní pripomienok do 10.9.2018: 

za - 20 /  zdržal sa - 0 / proti - 0  – termín zaslania pripomienok bol schválený. 

 

9. Rôzne 

Doc. Klimovský otvoril možnosť predkladať podnety. Dr. Vertanová dala podnet zaoberať sa 

štipendijným poriadkom.  

Diskusia: Dr. Vertanová, dekan, doc. Vojtech. 

Dr. Drobný sa pýtal na prebiehajúce prijímacie konanie, chcel informáciu o prijímacom 

kolokviu s cudzincami, azylantmi. 

Diskusia: Dr. Drobný, doc. Szapuová. 

 

10. Záver zasadnutia 

Predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť, zagratuloval Dr. Bačovi k pozícii 

podpredsedu AS FiF UK, predbežne informoval o ďalšom zasadnutí AS FiF UK v septembri 

2018 a ukončil zasadnutie senátu. 

 

 

 

 

          

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

       doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.  

        predseda AS FiF UK 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Lea Daňková 


