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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 17.02.2020 

(v miestnosti č. 236, o 13:30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 

 

Prítomní: 23 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina - počas druhého bodu programu 

prišla doc. Dulebová, počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný). 

Neprítomní:  

• ospravedlnení: Mgr. Pavol Baboš, PhD.; PhDr. Eva Benková, PhD.; Mgr. Jaroslav 

Drobný, PhD.; Mgr. Peter Kubínyi, PhD.; prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.; PhDr. 

Lukáš Rybár, PhD.; Bc. Patrícia Voľanská; 

• neospravedlnení: - 

 

Navrhovaný program:                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Návrh „Pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na akademický rok 

2020/2021“ (predkladateľ: prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a 

vzťahy s verejnosťou) 

3. Študijné programy magisterského štúdia v akademickom roku 2020/2021 (predkladateľ: 

prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou) 

4. Schválenie návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických a 

výskumných zamestnancov na katedre archívnictva a pomocných vied historických a 

katedre romanistiky od 1. marca 2020 (predkladateľ: dekan) 

5. Informácia o znení diplomov absolventov študijného odboru filológia, pôvodne 

prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) (predkladateľ: prodekanka pre bakalárske a 

magisterské štúdium) 

6. Informácia o ďalšom postupe pri schvaľovaní nového študijného poriadku (predkladateľ: 

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium) 

7. Rôzne 

8. Záver zasadnutia 

                                                                                       

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Dr. Bača otvoril prvé stretnutie AS FiF UK v roku 2020, oboznámil prítomných senátorov 

s bodmi programu a následne ich vyzval na jeho doplnenie. 

 

Hlasovanie o schválení programu riadneho zasadnutia AS FiF UK:  

za - 22 / proti – 0 / zdržal sa – 0   – program bol schválený v predloženej podobe. 
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2. Návrh „Pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na akademický 

rok 2020/2021“ 

Prodekanka Szapuová informovala prítomných senátorov a hostí, že predložený dokument 

vychádzajú z predchádzajúcich pravidiel prijímacieho konania FiF UK a upozornila na 

zmenu, ktorá sa udiala a to, že dokument obsahuje aj zoznam akceptovaných študijných 

odborov na účely prijímacieho konania. Dokument bol konzultovaný s vedúcimi katedier 

FiF UK.  

Diskusia: Bc. Vlhová, doc. Szapuová. 

 

Hlasovanie o schválení návrhu Pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň 

štúdia na akademický rok 2020/2021: 

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

 

 

3. Študijné programy magisterského štúdia v akademickom roku 2020/2021 

Prodekanka Szapuová vysvetlila bod programu. Informovala, že ide o zoznam otváraných 

študijných programov s plánovanými počtami študentov na prijatie, ktorý vychádza 

z podkladov študijného oddelenia o predpokladanom počte absolventov magisterského 

stupňa štúdia, s prihliadnutím na očakávania a plány katedier. Taktiež informovala, že 

dokument je odsúhlasený aj vedúcimi katedier FiF UK. 

Diskusia: - 

  

Hlasovanie o schválení návrhu Študijných programov magisterského štúdia v 

akademickom roku 2020/2021: 

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

 

 

4. Schválenie návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest 

pedagogických a výskumných zamestnancov na Katedre archívnictva a pomocných 

vied historických a Katedre romanistiky od 1. marca 2020 

Dekan informoval, že na Katedre archívnictva a pomocných vied historických sa mení 

počet funkčných miest profesorov na 2 a znižuje sa počet funkčných miest docentov na 2 a 

na Katedre romanistiky sa zvyšuje počet funkčných miest docentov na 7 a znižuje sa počet 

odborných asistentov na 9. Následne bližšie objasnil dôvody zmien počtu funkčných miest 

na katedrách a požiadal prítomných senátorov AS FiF UK o podporu návrhu.  

Diskusia: Kubinec, dekan, Dr. Bača. 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na úpravu systemizácie funkčných miest 

pedagogických a výskumných zamestnancov na Katedre archívnictva a pomocných vied 

historických a Katedre romanistiky od 1. marca 2020: 

za – 23 / proti - 0 / zdržal sa - 0  - návrh bol schválený v predloženej podobe. 
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5. Informácia o znení diplomov absolventov študijného odboru filológia, pôvodne 

prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) 

Prodekanka Lichnerová stručne objasnila senátorom zmeny v diplomoch absolventov 

študijného odboru filológia. Pôvodne to bol študijný odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo, 

avšak na základe novej sústavy odborov sa zmenil tento odbor na filológiu a tak 

informácia o tom, že štúdium bolo zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo z diplomu 

vypadla, preto bude diplom doplnený o informáciu, že štúdium bolo zamerané na prípravu 

prekladateľov a tlmočníkov. Táto informácia bude uvedené v slovenskom a v anglickom 

jazyku a to nie len na diplome, ale aj vo vysvedčení a  na dodatku diplomu. 

Diskusia: - 

 

6. Informácia o ďalšom postupe pri schvaľovaní nového študijného poriadku  

Prodekanka Lichnerová informovala, že FiF UK sa rozhodla neprijať univerzitný študijný 

poriadok, ale vytvoriť si vlastný. Následne vysvetlila jednotlivé etapy prípravy študijného 

poriadku. Študijný poriadok bol konzultovaný aj s prorektorkou Kovačičovou a oddelením 

legislatívnej podpory UK. Prodekanka Lichnerová požiadala senátorov a predsedu senátu 

o termín ďalšieho zasadnutia AS FiF UK kvôli schváleniu návrhu študijného poriadku 

pred tým, ako ho prodekanka posunie na schválenie do AS UK. Ďalšie zasadnutia AS FiF 

UK sa určilo na dátum 16.3.2020 v miestnosti G140 o 13:30. 

Diskusia: doc. Klimovský, Dr. Bača, Dr. Vertanová, doc. Lichnerová. 

 

7. Rôzne 

Dr. Bača vyzval na predkladanie návrhov, avšak nikto z prítomných nemal návrh do tohto 

bodu programu. 

 

8. Záver zasadnutia 

Dr. Bača poďakoval prítomným senátorom a hosťom za prítomnosť a ukončil zasadnutie 

senátu.  

 

 

 

 

          

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

                 Mgr. Martin Bača, PhD.  

        predseda AS FiF UK 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Lea Daňková 


