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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 15.10.2018 

(v miestnosti č. 236, o 13.30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 

 

Prítomní: 18 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina – v priebehu zasadnutia odišiel po 

piatom bode Mgr. Viktor Svetský, počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný). 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.; Mgr. Peter Kubínyi, PhD.; PhDr. Katarína 

Ludrovská, PhD.; Mgr. Petra Soláriková, PhD.; Mgr. Pavol Štubňa, PhD.; Mgr. Silvia 

Vertánová, PhD.; Bc. Robert Mihály;  

 neospravedlnení: - 

 

Navrhovaný program:                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Nominovanie zástupcu AS FiF UK do Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry 

(predkladateľ: prodekan FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium) 

3. Schvaľovanie upraveného Rokovacieho poriadku AS FiF UK (predkladateľ: predseda 

Legislatívnej komisie AS FiF UK) 

4. Vyhlásenie volieb do ŠR VŠ (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

5. Termín pre vyhlásenie volieb dekana FiF UK (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

6. Organizácia zhromaždenia akademickej obce za kalendárny rok 2018 (predkladateľ: 

predseda AS FiF UK) 

7. Rôzne 

8. Záver zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Doc. Klimovský otvoril zasadnutie AS FiF UK. Požiadal členov o schválenie programu 

v pozmenenej podobe. Bod 5. Termín pre vyhlásenie volieb dekana FiF UK sa vymenil za bod 

2. Nominovanie zástupcu AS FiF UK do Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry. 

Druhou zmenou bol bod 4. Vyhlásenie volieb do ŠR VŠ, ktorý sa doplnil o vyhlásenie volieb 

do študentskej časti AS FiF UK a dovolení člena volebnej komisie zo študentskej časti AS FiF 

UK. Poslednou zmenou bolo doplnenie bodu 7. Školné a ostatné poplatky pre akademický 

rok 2019/2020.  

 

Hlasovanie o schválení programu zasadnutia AS FiF UK s navrhovanými zmenami:  

za - 18 / zdržal sa - 0 / proti - 0                     – program bol schválený. 

 

2. Termín pre vyhlásenie volieb dekana FiF UK  

Doc. Klimovský otvoril diskusiu o termíne konania volieb dekana FiF UK. Ako predbežný 

termín bol určený posledný novembrový týždeň. Z diskusie ďalej vzišlo, že AS FiF UK musí 

zorganizovať predstavenie kandidátov na pozíciu dekana. Doc. Klimovský informoval, že sa 

plánuje novelizácia zásad pre voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK, kde sa prediskutuje aj 

členstvo zahraničných lektorov. 

Diskusia: doc. Klimovský, Dr. Marko, Mgr. Svetský, prof. Šušol, doc. Dobríková, Dr. Bača,  
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Dr. Barrer, Šimon Kotvas. 

 

3. Schvaľovanie upraveného Rokovacieho poriadku AS FiF UK 

Doc. Klimovský požiadal predsedu Legislatívnej komisie, aby predstavil upravený Rokovací 

poriadok AS FiF UK. Dr. Rybár v krátkosti predstavil zmeny v Rokovacom poriadku, ktoré 

boli navrhnuté na poslednom zasadnutí AS FiF UK z júna 2018 a tiež na poslednom zasadnutí 

Legislatívnej komisie 26. 9. 2018. 

 

Hlasovanie o schválení predloženého materiálu:  

za -18 / zdržal sa - 0 / proti - 0   – materiál bol schválený v predloženej podobe. 
 

4. Vyhlásenie volieb do študentskej Rady vysokých škôl, vyhlásenie volieb do študentskej 

časti AS FiF UK a dovolenie člena volebnej komisie 

Doc. Klimovský informoval o ukončení pôsobenia Mgr. Hany Košťalikovej v AS UK, ktorá sa 

oficiálne vzdala mandátu 3. októbra 2018.  

Max Steuer predstavil prítomným problematiku volieb študentskej časti AS FiF UK. Navrhol 

spojenie volieb do jedného termínu a to na stredu 14. novembra 2018 od 9:00 do 16:00 

v miestnosti G 003. Doc. Klimovský požiadal senát o formálny súhlas s týmto vyhlásením, aby 

sa mohli zorganizovať voľby. 

Diskusia: doc. Klimovský, Steuer, M. A. 

 

Hlasovanie o vyhlásení volieb do ŠR VŠ a zároveň volieb do študentskej časti AS FiF UK:  

za -18 / zdržal sa - 0 / proti - 0   – vyhlásenie volieb bolo schválené. 
 

V rámci tohto bodu sa uskutočnila voľba študentského zástupcu do Volebnej komisie AS FiF 

UK. Doc. Klimovský vyzval prítomných študentov, aby predstavili ich zástupcu. Navrhnutý bol 

Šimon Kotvas, ktorý so svojou nomináciou súhlasil (uznesenie je ako príloha k zápisnici). 

 

Hlasovanie o voľbe člena Volebnej komisie zo ŠČ AS FiF UK: 

za - 17 / zdržal sa - 1 / proti - 0   – Šimon Kotvas bol zvolený za člena Volebnej 

    komisie AS FiF UK. 

 

5. Nominovanie zástupcu AS FiF UK do Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry 

Prof. Zouhar informoval, že od 1. septembra 2018 funguje iný spôsob podpory vydávania 

vedeckej literatúry z prostriedkov fakulty - bol zriadený Fond na podporu vydávania vedeckej 

literatúry. Fond je spravovaný radou tvorenou 3 členmi dekanátu, riaditeľkou ekonomického 

oddelenia a zástupcom AS. Preto prof. Zouhar požiadal senát, aby nominoval svojho člena. 

Navrhnutý bol Dr. Pavol Baboš. Ten vyjadril súhlas zastupovať AS FiF UK v rade na 

spravovanie Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry. 

 

Hlasovanie o voľbe člena rady Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry: 

za - 17 / zdržal sa - 1 / proti - 0   – Dr. Baboš bol zvolený. 

 

6. Organizácia zhromaždenia akademickej obce za kalendárny rok 2018 

Doc. Klimovský upozornil, že AS FiF UK musí zorganizovať zhromaždenie akademickej obce 

do konca roka 2018, kde bude akademická obec informovaná o činnosti AS FiF UK a vyslovil 
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návrh, že súčasťou zhromaždenia by mohlo byť aj predstavenie kandidátov dekana. Následne 

poďakoval dekanovi, prof. Šušolovi, za jeho prácu počas dvoch funkčných období. 

Diskusia: doc. Klimovský, prof. Šušol, doc. Lubelcová, Dr. Baboš, Mgr. Svetský. 

 

7. Školné a ostatné poplatky pre rok 2019/2020 

Dekan predstavil doplnený bod. Informoval, že v smernici sa navrhuje zostať pri rovnakých 

nastaveniach, týkajúcich sa výšky školného a poplatkov, aké boli platné aj v minulom 

akademickom roku.  

 

Hlasovanie o schválení predloženého materiálu: 

za - 17 / zdržal sa - 0 / proti - 0   - materiál bol schválený v predloženej podobe.  
 

8. Rôzne 

Doc. Klimovský vyzval prítomných, aby v rámci tohto bodu programu predniesli svoje 

pripomienky a návrhy. 
Prof. Vojtech upozornil, že fakulta je povinná podľa platnej legislatívy zverejňovať plné 

zloženie Disciplinárnej komisie AS na hlavnej stránke fakulty. Následne si overil jej 

zloženie, platnosť mandátov členov a poprosil, aby v budúcnosti pri voľbe členov do komisií 

informovali aj príslušných prodekanov. 

Diskusia: prof. Vojtech, doc. Lubelcová, Dr. Bača, Dr. Barrer, Šimon Kotvas, doc. Klimovský, 

Max Steuer, M. A. 

M. Steuer, M. A. otvoril tému aktuálnej situácie Slovenskej akadémie vied a položil otázku, či 

AS FiF UK by mal zaujať nejaké oficiálne stanovisko. 

Diskusia: Steuer, M. A., prof. Slobodník, Dr. Sabela, Dr. Bača, Dr. Barrer, doc. Klimovský. 

Doc. Lubelcová sa informovala o postupe volieb dekana. 

Diskusia: doc. Lubelcová, doc. Klimovský, prof. Slobodník, Šimon Kotvas. 

Bc. Križanová sa poďakovala členom AS FiF UK za spoluprácu a oznámila ukončenie svojho 

mandátu. Doc. Klimovský zablahoželal v mene celého AS FiF UK prof. Vojtechovi k získaniu 

titulu profesor. 

 

9. Záver zasadnutia 

Predseda AS FiF UK sa poďakoval prítomným za účasť, vecné rokovanie a ukončil zasadnutie 

senátu. 

 

 

 

 

          

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

       doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.  

        predseda AS FiF UK 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Lea Daňková 

 


