
 
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 23.4.2018 
 
Prítomní: 24 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina – v priebehu zasadnutia viacerí 
členovia prichádzali alebo odchádzali a tak sa počet hlasujúcich menil, no počas celého 
zasadnutia bol senát uznášaniaschopný) 
 
Priebeh zasadnutia:  
 
 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie zmeny programu 
V porovnaní s doručenou pozvánkou navrhol predseda AS FiF UK stiahnutie bodu č. 5 
programu a jeho zaradenie do programu nasledujúceho zasadnutia. 
Hlasovanie o schválení programu s navrhnutou zmenou: 
za návrh (23) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0). 
 
 
2. Výročná správa o činnosti a hospodárení FiF UK za rok 2017 predkladateľ: dekan FiF UK) 
Predseda AS FiF UK otvoril diskusiu. Na podnet prof. Tišliara ohľadne 10-dňovej lehoty na 
predkladanie rozsiahlejších materiálov (najmä rozpočet a výročné správy) sa do diskusie sa 
zapojili predseda AS FiF UK, tajomník a dekan. Predseda AS FiF UK navrhol tento podnet 
posunúť legislatívnej komisii na prerokovanie. 
Dr. Vertánová formulovala otázku, prečo sa zrušil formát Lectiones magistrales. Na otázku 
reagovali prof. Zouhar a prof. Slobodník s tým, že sa nejedná o rozpočtové dôvody, ale 
o limitovaný záujem. 
Hlasovanie o schválení Výročnej správy o činnosti a hospodárení FiF UK za rok 2017: 
za návrh (23) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (1). 
 
Výročná správa o činnosti a hospodárení FiF UK za rok 2017 bola schválená. 
 
 
3. Metodika prideľovania miezd katedrám na rok 2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd 
(predkladateľ: dekan FiF UK) 
V rámci tohto bodu dekan FiF UK navrhol 3 zmeny: 

- Navýšiť mzdy pre administratívu fakulty (spolu 30 tisíc eur pre 85 pracovníkov, 32 
eur/osoba na mesiac). 

- Zmeniť pomer váhy v rámci vedeckého výkonu, výška grantov a publikácií z pomeru 
1:1 na pomer 1:2. 

- Zmeniť výšku odmien podľa typu publikácií. 
Diskusia sa týkala otázky retroaktivity navrhovaných zmien a jej možných dopadov na 
nepredvídateľnosť plánovania pracovných úloh.  
Do diskusie sa zapojili Dr. Slovinec, Dr. Baboš, prof. Tišliar, prof. Zouhar, prof. Šušol.  
Prof. Tišliar prezentoval materiál z ekonomickej komisie (materiál je prílohou zápisnice). 
Ohľadne jednotlivých bodov materiálu sa viedla široká diskusia.  
Predseda AS FiF UK dal hlasovať o predloženom dokumente (Metodika prideľovania miezd 
katedrám na rok 2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd) v jej pôvodnom znení návrhu: 



za návrh (7) / proti návrhu (3) / zdržanie sa hlasovania (12). 
 
Ďalšie hlasovania sa týkali jednotlivých bodov materiálu od ekonomickej komisie a vyplynuli 
aj z diskusie k tomuto bodu: 
Uznesenie č. 1/23. 4. 2018: 
Senát odporúča dekanovi FiF UK v materiáli Metodika prideľovania miezd katedrám na rok 
2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd konkretizovať pojem akademické vydavateľstvo. 
za návrh (16) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (6) 
 
Uznesenie č. 2/23. 4. 2018: 
Senát odporúča dekanovi FiF UK prípravu alternatívnej verzie materiálu Metodika 
prideľovania miezd katedrám na rok 2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd v časti 
pomer delenia financií výučba vs. výskum a to v pomere 50/50. 
za návrh (17) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (5) 
 
Senát odporúča dekanovi FiF UK úpravy vo výške odmien a bodovaní publikačných výstupov 
v súlade s uznesením ekonomickej komisie zo dňa 23. 4. 2018 v bode 2. 
za návrh (9) / proti návrhu (1) / zdržanie sa hlasovania (10) 
 
Uznesenie č. 3/23. 4. 2018: 
Senát odporúča dekanovi FiF UK upraviť tabuľku Ročný výkonový mzdový fond katedier 
podľa metodiky prideľovania mzdových prostriedkov na rok 2018. 
za návrh (19) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (2) 
 
 
4. Rozpis dotácie na rok 2018 (predkladateľ: dekan FiF UK) 
Dekan predstavil predložený materiál a po krátkej diskusii dal predseda AS FiF UK hlasovať 
o tomto dokumente: 
za návrh (21) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0). 
 
Rozpis dotácie na rok 2018 bol schválený. 
 
 
5. Návrh zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK (predkladateľ: predseda Legislatívnej 
komisie AS FiF UK) 
Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z programu. 
 
 
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 
Predseda AS FiF UK informoval o tém, že prof. Orgoňová sa vzdala mandátu v senáte. Z tohto 
dôvodu je potrebnú uvoľnený mandát obsadiť a vyhlásiť doplňujúce voľby.  
Hlasovanie o doplňujúcich voľbách do ZČ AS FiF UK: 
za návrh (23) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (0); 
 
Uznesenie č. 4/23. 4. 2018: 



AS FiF UK schvaľuje termín doplňujúcich volieb do ZČ AS FiF UK na jeden uvoľnený mandát 
v rámci volebného obvodu č. 3. Tieto doplňujúce voľby sa budú konať dňa 16. 5. 2017 v 
čase 9:00 – 12:00 hod. v miestnosti 003. 
 
7. Doplnenie komisií AS FiF UK (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 
Do pedagogickej komisie sa prihlásili Dr. Vertánová a Dr. Štubňa. 
Hlasovanie o doplnení pedagogickej komisie o dvoch nových členov: 
za návrh (21) / proti návrhu (0) / zdržanie sa hlasovania (2). 
 
Členmi pedagogickej komisie AS FiF UK sa stali Dr. Vertánová a Dr. Štubňa. 
 
 
8. Výsledky študentskej ankety (predkladateľka: predsedníčka ŠČ AS FiF UK) 
Z dôvodu nedostatočnej relevantnosti formulovaných otázok študentská časť AS FiF UK 
predložila návrh vypracovať nový formát Študentskej ankety. Touto úlohou by mala byť 
poverená pracovná skupina, ktorá by bola vytvorená pre tento účel. V diskusii odzneli otázky 
ohľadne technickej a finančnej náročnosti vytvorenia novej Študentskej ankety.   
 
 
9. Rôzne 
Mgr. Svetský informoval o príprave novej legislatívny na MŠ , ktorou sa majú zrušiť fakultné 
senáty a zachovajú sa iba univerzitné senáty. Vyzval zapojiť sa do pripomienkového konania. 
Predseda AS FiF UK informoval o nasledujúcom zasadnutí AS. Ďalej predbežne informoval 
prítomných o zámere zvolať zhromaždenie akademickej obce FiF UK v novembri 2018. 
 
 
10. Záver zasadnutia 
 
Predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie senátu. 
 
 
...................................... 
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 
predseda AS FiF UK 
 
Zapísali: 
Katarína Ludrovská, Petra Soláriková 
 


