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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 04.11.2019 

(v miestnosti č. 140, o 13:30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 

 

Prítomní: 24 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina - po šiestom bode programu 

odišli štyria členovi AS FiF UK, počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný). 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: PhDr. Eva Benková, PhD.; Mgr. Ivan Posokhin, PhD.; PhDr. Lukáš 

Rybár, PhD.; Mgr. Pavol Štubňa, PhD.; Bc. Šimon Kotvas; 

 neospravedlnení: - 

 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. PhDr. Mariany Szapuovej, PhD. 

(Katedra filozofie a dejín filozofie) za prodekanku fakulty pre prijímacie konanie, 

celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou s účinnosťou od 1. januára 2020. 

(predkladateľ: dekan) 

3. Voľba nového člena disciplinárnej komisie Filozofickej fakulty UK pre študentov na 

funkčné obdobie november 2019 - november 2022. (predkladateľ: dekan) 

4. Prerokovanie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. 13/2019 Etický kódex 

Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty. (predkladateľ: dekan) 

5. Schválenie návrhu dekana na stanovenie výšky školného a niektorých ďalších 

poplatkov pre akademický rok 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Filozofickej fakulte. (predkladateľ: dekan) 

6. Informácia o personálnych problémoch na FiF UK a ich riešeniach (predkladateľ: 

dekan) 

7. Schválenie rámcového harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na akademický rok 

2019/2020 (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

8. Príprava správy o činnosti senátu a stave fakulty (predkladateľ: predseda AS FiF UK) 

9. Rôzne 

10. Záver zasadnutia 

                       

                                       

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Predseda AS FiF UK privítal prítomných senátorov a hostí na prvom riadnom zasadnutí 

senátu v akademickom roku 2019/2020 a otvoril zasadnutie. Vyzval prítomných, aby 

predložili svoje návrhy na doplnenie programu. Podpredsedníčka študentskej časti AS FiF UK 

požiadala o doplnenie bodu Doplňujúca voľba do komisií AS FiF UK za 9. bod zasadnutia. 

 

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

za - 24  / proti – 0 / zdržal sa – 0 – program bol schválený v pozmenenej podobe. 
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2. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. PhDr. Mariany Szapuovej, PhD. 

(Katedra filozofie a dejín filozofie) za prodekanku fakulty pre prijímacie konanie, 

celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou s účinnosťou od 1. januára 2020 

Dr. Bača požiadal predkladateľa, dekana FiF UK, aby predstavil bod programu. Dekan 

poďakoval za slovo a vysvetlil svoje rozhodnutie o predložení návrhu na vymenovanie doc. 

PhDr. Marianny Szapuovej, PhD. za prodekanku fakulty pre prijímacie konanie, celoživotné 

vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou. Dekan vyzdvihol doterajší prínos doc. Szapuovej v tejto 

funkcii a požiadal prítomných o podporu. Dr. Bača vyzval prodekanku Szapuovú, aby 

priblížila senátorom svoju víziu pre ďalšie funkčné obdobie. Doc. Szapuová sa poďakovala 

dekanovi za predstavenie a zhrnutie jej doterajších aktivít. Následne v stručnosti predstavila 

svoje myšlienky, zámery a plány budúcej práce - v rámci prijímacieho konania navrhuje 

pokračovať v súčasnom modeli, ktorý sa osvedčil, pričom plánuje výraznejšie vstupovať do 

procesu tvorby zoznamu otváraných študijných programov; v oblasti vzťahov s verejnosťou 

chce pokračovať v doterajších aktivitách (návštevy stredných škôl, účasť na veľtrhoch 

vzdelávania, zabezpečovanie výroby propagačných materiálov a pod.); zintenzívniť prácu 

s absolventmi (založenie klubu absolventov). Volebná komisia zorganizovala tajné 

hlasovanie.  

Diskusia: - 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na vymenovanie doc. PhDr. Mariany Szapuovej, PhD. 

za prodekanku fakulty pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou 

platné -  22 / neplatné 2   – doc. Szapuová bola zvolená. 

 

 

3. Voľba nového člena disciplinárnej komisie Filozofickej fakulty UK pre študentov na 

funkčné obdobie november 2019 - november 2022 

Dr. Bača poprosil prodekanku Lichnerovú, aby poskytla senátorom informácie týkajúce sa 

tohto bodu programu. Prodekanka Lichnerová informovala, že študent Max Steuer, M. A. 

ukončil doktorandské štúdium, čím sa uvoľnilo študentské miesto v Disciplinárnej komisii. 

Odporučený na dané miesto bol študent bakalárskeho štúdia Jakub Hájek. Študent Jakub 

Hájek súhlasil s členstvom v Disciplinárnej komisii. 

Diskusia: Dr. Vertanová, Dr. Bača.  

 

Hlasovanie o voľbe nového člena Disciplinárnej komisie zo ŠČ AS FiF UK:  

za -  23 / proti – 0 / zdržal sa - 1  – Jakub Hájek bol zvolený. 

 

 

4. Prerokovanie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. 13/2019 Etický 

kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty  

Dekan predstavil predložený dokument, Etický kódex FiF UK. Upozornil na to, že sa nejedná 

o dokument, ktorý musí priamo schvaľovať AS FiF UK, ale považuje za dôležité ho so 

senátormi prediskutovať. Informoval, že Etický kódex má čisto morálny a etický rozmer, nie 

je to právny dokument. Dr. Baboš navrhol do Etického kódexu doplniť vetu, ktorá by 

zadefinovala, že porušenie Etického kódexu môže byť považované a posudzované aj ako 
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porušenie pracovnej disciplíny alebo pracovno-právnych vzťahov. Dekan a prof. Plašienková, 

predsedníčka Etickej komisie FiF UK, súhlasili s doplnením vety do článku 7, odseku 3. 

Diskusia: Dr. Baboš,  prof. Plašienková,  Dr. Kubínyi, dekan, doc. Klimovský,  Dr. 

Vertanová,  Dr. Marko, doc. Zvara.  

 

 

5. Schválenie návrhu dekana na stanovenie výšky školného a niektorých ďalších 

poplatkov pre akademický rok 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Filozofickej fakulte 

Dekan informoval, že v porovnaní so súčasne platnou výškou školného neboli vykonané 

v dokumente žiadne zmeny a navrhol, aby aj v ďalšom akademickom roku bola rovnaká 

výška školného.  

Diskusia: - 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na stanovenie výšky školného a niektorých ďalších 

poplatkov pre akademický rok 2020/2021: 

za – 23 / proti - 0 / zdržal sa - 0 - materiál bol schválený v predloženej podobe. 

 

 

6. Informácia o personálnych problémoch na FiF UK a ich riešeniach  

Dekan upozornil, že personálne zloženie fakulty nie je celkom vyhovujúce z hľadiska 

štruktúry, predovšetkým pokiaľ ide o kvalifikačné zastúpenie profesorov a docentov v pomere 

k celkovému počtu tvorivých zamestnancov. V akademickom roku 2019/2020 odíde 7 

profesorov a celkovo ostane na celej fakulte 34 profesorov. Riešenie je získať profesorov 

a docentov zvonku a podporiť kariérny rast našich zamestnancov. Informoval tiež o tom, že 

fakulta chce mladších zamestnancov motivovať k skoršej habilitácii a inaugurácii. Na úrovni 

UK sa prideľuje z fondu rektora jednorazová odmena vo výške 1 200€ pre zamestnanca, ktorý 

sa habilituje do štyridsiatich rokov a jednorazová odmena do výšky 1 800€ pre zamestnanca, 

ktorý sa inauguruje do štyridsiatich piatich rokov. Dekan navrhol, aby sa rovnakým spôsobom 

a v rovnakej výške dávali odmeny aj na fakultnej úrovni. Táto metodika odmeňovania by sa 

mala schvaľovať senátom v máji alebo v apríli 2020 a odmena by sa mala vyplácať z fondu 

dekana. Nakoniec dekan informoval aj o potrebe hodnotenia výkonu zamestnancov.  

Diskusia: Dr. Bača, Dr. Dulebová, dekan, prof. Plašienková, doc. Klimovský, prof. 

Lubelcová. 

 

 

7. Schválenie rámcového harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na akademický rok 

2019/2020 

Dr. Bača navrhol rámcový harmonogram zasadnutí AS FiF UK v nasledujúcich dátumoch: 

10.12.2019, 17.2.2020, 6.4.2020, 25.5.2020 a 22.6.2020.  

Diskusia: Dr. Világi, Dr. Dulebová, dekan, prof. Plašienková, Dr. Vertanová, Dr. Bača. 

 

Hlasovanie o schválení rámcového harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na akademický rok 

2019/2020: 
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za – 20 / proti - 0 / zdržal sa - 0   - rámcový harmonogram bol schválený. 

 

8. Príprava správy o činnosti senátu a stave fakulty 

Dr. Bača v krátkosti informoval prítomných o príprave správy činnosti senátu a o stave 

fakulty, ktorú pripravuje a zašle ju senátorom pred najbližším zasadnutím na 

pripomienkovanie.  

Diskusia: -  

 

 

9. Doplňujúca voľba do komisií AS FiF UK 

Dr. Bača požiadal nových členov AS FiF UK, aby sa predstavili. Novými členmi ZČ AS FiF 

UK sa po voľbách stali doc. Erika Lalíková, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie) a doc. 

PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (Katedra archívnictva a pomocných vied historických). 

Novými členmi ŠČ AS FiF UK sa po voľbách stali Adam Kubinec, Bc. Patrícia Voľanská 

a Bc. Nina Vlhová. Dr. Bača informoval, že Bc. Nina Vlhová bola zvolená aj za členku 

veľkého senátu UK a predsedom ŠČ AS FiF UK sa stal Bc. Šimon Kotvas. Následne študenti 

predstavili svojich kandidátov do jednotlivých komisií AS FiF UK. Do Študijnej komisie boli 

navrhnutí Adam Kubinec a Bc. Nina Vlhová, do Legislatívnej komisie Adam Kubinec, do 

Volebnej komisie Bc. Patrícia Voľanská a Bc. Nina Vlhová a do Ekonomickej komisie Mgr. 

Barbora Hurtuková a Bc. Nina Vlhová.  

Diskusia: -  

 

Hlasovanie o zvolení nových členov zo ŠČ AS FiF UK do Študijnej komisie: 

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Adam Kubinec bol zvolený.  

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Bc. Nina Vlhová bola zvolená. 

 

Hlasovanie o zvolení nových členov zo ŠČ AS FiF UK do Volebnej komisie: 

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Bc. Patrícia Voľanská bola zvolená. 

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Bc. Nina Vlhová bola zvolená. 

 

Hlasovanie o zvolení nového člena zo ŠČ AS FiF UK do Legislatívnej komisie: 

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Adam Kubinec bol zvolený.  

 

Hlasovanie o zvolení nových členov zo ŠČ AS FiF UK do Ekonomickej komisie: 

za – 20 / proti – 0 / zdržal sa – 0  - Mgr. Barbora Hurtuková bola zvolená.  

za – 19 / proti – 0 / zdržal sa – 1  - Bc. Nina Vlhová bola zvolená. 

 

 

10. Rôzne 

Dr. Bača vyzval prítomných, aby predstavili svoje návrhy na diskusiu v tomto bode. Prof. 

Lubelcová požiadala prodekana Zvaru o zaslanie kópií hodnotení výskumných úloh 

zodpovedným riešiteľom. 

Diskusia: prof. Lubelcová, doc. Zvara. 
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Doc. Klimovský informoval prítomných, že Legislatívna komisia sa pokúsi po úprave 

Rokovacieho poriadku upraviť aj Volebné pravidlá, ktoré sú komplikované.  

Diskusia: doc. Klimovský, Dr. Bača. 

 

Prof. Plašienková informovala, že okrem nej, predsedu AS FiF UK a Dr. Dušíkovej, boli 

z FiF UK schválení do AS UK aj študentskí zástupcovia a to Bc. Nina Vlhová a Bc. Alžbeta 

Krajčovičová.  

Diskusia: prof. Palšienková, Dr. Bača, Bc. Nina Vlhová. 

 

Dr. Bača informoval o pláne vytvoriť nový dizajn webovej stránky AS FiF UK. Taktiež 

zamýšľa zmeniť spôsob zdieľania dokumentov medzi senátormi prostredníctvom externého 

internetového úložiska Outlook. 

Diskusia: -  

 

 

11. Záver zasadnutia 

Predseda AS FiF UK Dr. Bača sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

          

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

                 Mgr. Martin Bača, PhD.  

        predseda AS FiF UK 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Lea Daňková 


