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Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK 
(10.05.2018, v miestnosti č. 140 o 13.30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 
Prítomní: 23 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) 
 
 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Metodika prideľovania miezd katedrám na rok 2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd 
(predkladateľ: dekan FiF UK) 
3. Návrh zmien v Rokovacom poriadku AS FiF UK (predkladateľ: predseda Legislatívnej 
komisie AS FiF UK) 
4. Rôzne 
5. Záver zasadnutia 
 
Bod 1: 
Doc. Klimovský otvoril zasadnutie AS FiF UK. Informoval prítomných členov, že prof. Tišliar sa 
vzdal členstva v AS FiF UK (ako aj všetkých funkcií s tým súvisiacich). Následne sa opýtal, či 
hneď teraz je niekto zo senátorov patriacich do ZČ AS FiF UK pripravený kandidovať na 
predsedu ZČ AS FiF UK. Nikto z prítomných sa nevyjadril. Preto predseda AS FiF UK dal 
hlasovať o pôvodnom návrhu programu. 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
21 (za) / 0 (zdržal sa) / 0 (proti) 
Navrhnutý program riadneho zasadnutia AS FiF UK bol schválený. 
 
Bod 2: 
Dekan FiF UK, prof. Šušol, predstavil dve alternatívy prideľovania prostriedkov. Nejasnosti 
boli odstránené. 
Vedenie fakulty dostalo odporúčania:  

1. odstrániť chyby vo výpočtoch, 
2. pripraviť alternatívny návrh rozdelenia prostriedkov za výkony vo vede 

a v pedagogickej oblasti, a to v pomere 50:50,  
3. špecifikovať definíciu akademického vydavateľstva.  

Po krátkej diskusii, do ktorej sa zapojila doc. Lubelcová, Doc. Múcsková, Dr. Vertánová, Dr. 
Kubínyi, Dr. Drobný, Dr. Bača, Dr. Baboš, Dr. Sabela, Dr. Marko a členovia vedenia fakulty, 
predseda senátu skonštatoval, že napriek určitým výhradám má za to, že senátori 
prezentovali príklon k pôvodnému návrhu metodiky rozdeľovania zdrojov a preto pristúpil 
k vyhláseniu hlasovania o predloženom materiáli s pomerom rozdeľovania 45:55 v prospech 
pedagogických výstupov. 
Hlasovanie o Metodike prideľovania miezd katedrám na rok 2018 a ročné výkonové 
rozdelenie miezd: 
23 (za) / 0 (zdržal sa) / 0 (proti) 
Metodika prideľovania miezd katedrám na rok 2018 a ročné výkonové rozdelenie miezd 
boli schválené. 
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Dekan FiF UK poďakoval za schválenie predloženého dokumentu a vyjadril presvedčenie, že 
do budúcna by malo vedenie fakulty prekonzultovať takého materiály so senátom (prípadne 
aspoň s jeho komisiami) vopred, čím by sa predišlo mnohým nedorozumeniam. Zároveň 
vyjadril želanie, aby sa v budúcnosti viac diskutovalo o princípoch, ktoré budú platiť dlhšie, 
než o konkrétnych hodnotách uvádzaných v tabuľkách. 
 
Bod 3: 
Predseda legislatívnej komisie AS FiF UK, Dr. Rybár, predstavil návrh zmien v Rokovacom 
poriadku AS FiF UK. Členovia senátu dostali vopred tieto navrhované zmeny aj v písomnej 
podobe. Do diskusie sa zapojili Doc. Lubelcová, Dr. Vertánová, Dr. Štubňa, Dr. Baboš, prof. 
Šušol a doc. Klimovský. Na podnet Dr. Vertánovej sa predseda senátu zaviazal uviesť do 
života prax prísnejších pravidiel pri organizácii tajného hlasovania na pôde AS FiF UK a to tak, 
aby žiadny z členov senátu nemal pochybnosti o možnosti vykonať svoje hlasovacie právo 
tajným spôsobom. 
Dekan fakulty prisľúbil zabezpečiť administratívneho zamestnanca, ktorý bude zodpovedný 
za zápisy zo zasadnutí AS FiF UK. V tejto súvislosti Dr. Vertánová upozornila, že by bolo 
vhodné, aby senát mal tiež inštitút overovateľov. 
Predseda AS FiF UK vyzval členov senátu, aby do najbližšieho zasadnutia senátu adresovali 
legislatívnej komisii potenciálne výhrady. Cieľom je pristúpenie k schvaľovaniu týchto úprav 
na najbližšom zasadnutí. 
 
Bod 4: 
Doc. Klimovský sa opýtal prítomných, či má niekto záujem o vstup do komisií senátu. Nikto sa 
však neprihlásil. 
Dr. Barrer informoval prítomných o organizácii doplňujúcich volieb vo volebnom obvode 3. 
Predseda senátu v tejto súvislosti informoval členov senátu, že doplňujúce voľby na miesto 
uvoľnené po prof. Tišliarovi budú organizované až v priebehu zimného semestra 
nasledujúceho akademického roku. 
Doc. Szapuová potvrdila, že senát bude potrebné zvolať ešte aspoň raz do konca júna 2018. 
 
Bod 5: 
Predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie senátu. 
 
 
 
 
...................................... 
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 
predseda AS FiF UK 
 
Zapísal: 
Dr. Sovinec 


