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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 7. 9. 2020 
(v miestnosti č. 127, o 13.30 hod., Gondova 2, Bratislava) 

 
 

Prítomní: 22 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina, počas celého zasadnutia bol senát 
uznášaniaschopný, počas druhého bodu prišiel senátor). 
Neprítomní:  

• ospravedlnení: Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.; doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.; doc. 
PhDr. Daniel Klimovský, PhD.; doc. Vladimír Marko, PhD.; PhDr. Lukáš Rybár, PhD.; 
doc. Erika Lalíková, PhD; Michael Hanzalík,  

• neospravedlnení: - 
• neobsadené miesto v AS FiF UK: 1 (zamestnanecká časť) 

 
Navrhovaný program:        
                                                                                

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Schválenie výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019 (predkladateľ: 

dekan) 
3. Schválenie čerpania dotácie a výnosov v roku 2019 a rozpisu bežných dotácií, 

kapitálových dotácií a výnosov na rok 2020 (predkladateľ: dekan) 
4. Schválenie Metodiky rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v rozpočtovom roku 2020 

(predkladateľ: dekan) 
5. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 

Filozofickej fakulty, na obdobie 2020 – 2025 (predkladateľ: dekan) 
6. Správa o činnosti dekana a vedenia fakulty za uplynulé obdobie od mája 2019 do apríla 

2020 (predkladateľ: dekan). 
7. Schválenie harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na zimný semester akademického roka 

2020/2021 (predkladateľ: predseda AS FiF UK). 
8. Rôzne 
9. Záver zasadnutia  

 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
Dr. Bača otvoril riadne zasadnutie AS FiF UK, oboznámil prítomných senátorov s jednotlivými 
bodmi programu. 
 
Hlasovanie o schválení programu riadneho zasadnutia AS FiF UK:  
za - 21 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – program bol schválený v predloženej podobe. 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje program riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 
7. 9. 2020. 
 
Po ukončení hlasovania prišla senátorka zo študentskej časti AS FiF UK. 
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2. Schválenie výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019 
Dekan stručne predstavil základné body výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 
2019 a upriamil pozornosť na využitie systému Evita.  
 
Diskusia:  
– doc. Vertánová ocenila výročnú správu a vystihnutie špecifík FiF UK; 
– Bc. Kotvas upozornil na preklep vo výročnej správe a na výrazné rozdiely medzi počtom 
prihlásených študentov a tých, ktorí na prijímacie skúšky prídu. Doc. Szapuová v reakcii 
predstavila súčasné marketingové nástroje fakulty a zámer neustále ich rozvíjať; 
– prof. Plašienková ocenila výročnú správu a poukázala na možnosti zlepšenia systému Evita – 
priebežné ukladanie údajov, precíznejšie sformulovanie vybraných otázok, na čo reagoval dekan, 
že na riešení týchto problémov sa už pracuje. 
 
Hlasovanie o schválení výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019: 
 
za - 22 / proti – 0 / zdržal sa – 0   - dokument bol schválený v predloženej podobe. 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty 
za rok 2019. 
 
 
3. Schválenie čerpania dotácie a výnosov v roku 2019 a rozpisu bežných dotácií, 
kapitálových dotácií a výnosov na rok 2020 
 
Dekan stručne predstavil obsah príslušného dokumentu. 
 
Diskusia: 
– doc. Vertánová navrhla detailnejšiu a zrozumiteľnejšiu charakteristiku vybraných položiek 
v podobe textového komentára. Dekan akceptoval tento návrh do budúcnosti, Dr. Bača návrh tiež 
podporil. 
 
Hlasovanie o schválení čerpania dotácie a výnosov v roku 2019 a rozpisu bežných dotácií, 
kapitálových dotácií a výnosov na rok 2020: 
 
za - 22 / proti – 0 / zdržal sa – 0   - dokument bol schválený v predloženej podobe. 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje čerpanie dotácie a výnosov v roku 2019 
a rozpis bežných dotácií, kapitálových dotácií a výnosov na rok 2020. 
 
 
4. Schválenie Metodiky rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v rozpočtovom roku 2020 
Dekan informoval senát, že predložená metodika je inak štruktúrovaná ako v minulých rokoch, 
cieľom zmien bolo sprehľadnenie položiek. Podrobne charakterizoval nové články metodiky: 
sanačný fond, doktorandský štipendijný fond a fond dekana. Kľúč prerozdeľovania prostriedkov 
a zohľadňované parametre sa nezmenili. 
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Diskusia: 
– Dr. Bača vyzval predsedníčku ekonomickej komisie Dr. Benkovú, aby opísala senátu priebeh 
diskusie ohľadom metodiky. Dr. Benková informovala, že komisia neprijala žiadne uznesenie; 
– prof. Plašienková vysvetlila okolnosti schvaľovania metodiky v Akademickom senáte UK, 
dekan doplnil ďalšie detaily; 
– dekan k fondu dekana uviedol, že Dr. Soláriková poslala e-mailom návrh na zohľadňovanie 
doby rodičovskej dovolenky pri odmeňovaní za habilitáciu do veku 40 rokov. Prof. Lubelcová 
uviedla, že takýto návrh je zaujímavý, ale bolo by vhodné premyslieť všetky aspekty, ktoré by sa 
mali zohľadňovať a zaradiť ho do metodiky na budúci rok. Do diskusie sa zapojili Dr. Drobný, 
Dr. Soláriková, doc. Štubňa a dekan, senát sa dohodol otvoriť diskusiu na túto tému pred 
vypracovaním metodiky na ďalší rozpočtový rok; 
– prof. Lubelcová ocenila metodiku ako posun v transparentnosti prideľovania prostriedkov, čo 
podporil aj Dr. Bača; 
– doc. Štubňa sa informoval o úlohách študijného poradcu, v odpovedi vystúpili Dr. Kmecová 
a doc. Lichnerová, ktorá poukázala na smernicu s presne vymedzenými povinnosťami študijných 
poradcov, a zároveň informovala, že Katedru romanistiky na problém s fungovaním inštitútu 
študijného poradcu už upozorňovala; 
– doc. Štubňa navrhol odborné manažérske a personálne konzultácie pre katedry „v červených 
číslach“, do diskusie k tejto otázke sa zapojili dekan, Dr. Világi, doc. Szapuová a doc. Vertánová. 
Dr. Világi a doc. Szapuová vnímajú návrh ako námet na diskusiu o organizácii personálnych 
kompetencií v rámci fakulty, upozornili na riziká spojené s vecným manažérskym prístupom 
k riešeniu finančnej a personálnej situácie na katedrách. Dr. Bača vyjadril presvedčenie, že 
fakulta by mala mať profesionálne personálne oddelenie (HR) a predložil to ako návrh na 
diskusiu vedeniu fakulty; 
– doc. Štubňa vyjadril presvedčenie, že minimálne požiadavky na výkon jednotlivcov sú 
nedostatočné. Dekan vysvetlil, že ide o prvý krok k systémovému riešeniu klesajúceho výkonu 
fakulty a narastajúceho počtu zamestnancov, ako aj pracovnoprávneho problému rozviazania 
pracovného pomeru za „nevýkon“. Prof. Plašienková ocenila, že zavedenie minimálnych 
požiadaviek bude mať v budúcnosti aj konzekvencie, pretože v minulosti sa tento aspekt pri 
zverejňovaní výkonov strácal. Zároveň poznamenala, že niektoré nové špecifiká metodiky (napr. 
odmeňovanie študijných poradcov, predsedov a tajomníkov odborových komisií) nemožno 
pokladať za definitívne riešenie, pretože treba sledovať ich efektivitu. Dr. Dušíková vyjadrila 
presvedčenie, že v rámci fakulty je potrebná zmena myslenia a zladenie publikačnej činnosti 
s pedagogickou. 
 
Hlasovanie o schválení Metodiky rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v rozpočtovom roku 
2020: 
za - 22 / proti – 0 / zdržal sa – 0   - dokument bol schválený v predloženej podobe. 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje Metodiku rozdeľovania mzdového fondu na FiF 
UK v rozpočtovom roku 2020. 
 
Dekan poďakoval za schválenie a vyjadril nádej, že v budúcom roku sa podarí naplniť ciele, ktoré 
by zmiernili isté citlivé problémy. 
 
5. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 
Filozofickej fakulty, na obdobie 2020 – 2025 
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Dekan informoval senát, že predložený dlhodobý zámer mal byť schválený v máji 2020, avšak 
z objektívnych príčin sa dostal na prerokovanie až teraz. Zámer mapuje oblasti aj 
z predchádzajúceho zámeru, sú však inak štruktúrované, stanovujú sa v ňom východiská, 
strategické ciele a kľúčové opatrenia. Na Vedeckej rade FiF UK zaznel podnet robiť na ročnej 
báze aktualizácie dlhodobého zámeru a kvantifikované naplnenie jednotlivých cieľov, čo sa 
udeje najbližšie o rok. 
 
Diskusia: 
– Bc. Kotvas ocenil zámer na rozvoj budov FiF, navrhol vznik kariérneho centra pre absolventov. 
Dekan v nadväznosti na tento podnet ohlásil audit dekanátu koncom roka 2020 alebo v prvej 
polovici 2021, vďaka ktorému sa ukážu možnosti na otvorenie poradenského centra bez toho, 
aby vznikli dodatočné náklady; 
– Dr. Posokhin sa informoval o stave vytvorenia fakultného sekretariátu; dekan reagoval, že 
plnenie tohto zámeru sa zastavilo pre pandémiu a bude pokračovať budúci rok. Zmyslom je 
organizačné vytvorenie sekretariátu na úrovni dekanátu a zefektívnenie ich činnosti. Sekretárky 
budú vybavovať agendu viacerých katedier, pravdepodobne však fyzicky zostanú na katedrách. 
Doc. Štubňu a Dr. Dušíkovú zaujímala otázka výdavkov na sekretariát a platové podmienky, 
dekan odpovedal, že cieľom zmien je zefektívnenie tak práce, ako aj ohodnotenia, ktoré by malo 
zodpovedať ich výkonu. Dekan tiež načrtol možné komplikácie v prípadoch, keď sekretárka 
zároveň plní aj úlohu knihovníčky v katedrovej knižnici, čo si bude vyžadovať osobitné riešenie. 
– prof. Lubelcová zhodnotila strategické ciele ako dobre naformulované, ale pri niektorých 
považuje za nejasnú ich realizáciu, preto vyjadrila potešenie, že každý rok sa bude robiť 
aktualizácia a odpočet realizovaných zámerov. Ako príklad uviedla bod b) kľúčových opatrení: 
„fakulta zabezpečí dlhodobú udržateľnosť realizácie študijných programov z hľadiska ich 
optimálneho personálneho zabezpečenia“. Upozornila, že nájsť schopného pracovníka ochotného 
pracovať v akademickej sfére je náročné. Dekan reagoval, že v tomto bode je dôležité pamätať 
aj na otázku akreditácie, aby sa akreditovali také študijné programy, ktoré fakulta dokáže 
skutočne zabezpečiť. 
 
Hlasovanie o schválení Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 
Filozofickej fakulty, na obdobie 2020 – 2025: 
za – 20 / proti - 0 / zdržal sa - 0  - dokument bol schválený v predloženej podobe. 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, na obdobie 2020 – 2025. 
 
Pred hlasovaním odišiel člen študentskej časti AS, jedna členka opustia sálu pred hlasovaním 
a po hlasovaní sa vrátila na zasadnutie AS.  
 
6.  Správa o činnosti dekana a vedenia fakulty za uplynulé obdobie od mája 2019 do 
apríla 2020 
 
Dekan stručne predstavil správu o činnosti dekana a vedenia fakulty od mája 2019 do apríla 2020. 
Vyzdvihol zmeny v zmluvách s externými inštitúciami o doktorandskom štúdiu, vypracovanie 
nového študijného poriadku, vytvorenie etického kódexu, opätovné naštartovanie vydavateľstva 
Stimul, zmenené nastavenie výberových konaní a znovuotvorenie miesta prodekana pre 
medzinárodné vzťahy. 
 
Diskusia: 
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– Mgr. Stanková sa informovala, či sa nebude prekrývať práca vydavateľstva Stimul a 
Vydavateľstva Univerzity Komenského. Dekan odpovedal, že Stimul by mal fungovať na iných 
princípoch a bude v ňom okrem iného zriadená aj edičná rada dozerajúca na kvalitu publikácií, 
podľa jeho názoru sa práca vydavateľstiev prekrývať nebude; 
– prof. Lubelcová predniesla návrh vyhodnotiť skúsenosti z výučby počas karantény a na základe 
toho vytvoriť v budúcnosti semináre alebo stretnutia ako efektívne dištančne vzdelávať, ako sa 
efektívne dištančne učiť, ako vyriešiť otázky spätnej väzby, skúšania a pod.;   
– Dr. Bača sa informoval o stave a budúcnosti centra UniverSaal. Dekan odpovedal, že cieľom 
je dobudovať ho do storočnice fakulty, momentálne sa čaká na stavebné povolenie, finančné 
krytie je z väčšej časti zabezpečené; 
– dekan poďakoval vedeniu fakulty za ich prácu, ktorá bola v poslednom období mimoriadne 
náročná. 
 
Senát vzal na vedomie správu dekana. 
 
7. Schválenie harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na zimný semester akademického 
roka 2020/2021 
 
Dr. Bača navrhol posunúť najbližší termín zasadnutia AS FiF UK na 5. 10. 2020.  
 
Hlasovanie o  schválení harmonogramu zasadnutí AS FiF UK na zimný semester 
akademického roka 2020/2021 
 
za – 21 proti - 0 / zdržal sa – 0  dokument bol schválený s navrhovanou 
úpravou 
 
Uznesenie: Akademický senát FiF UK schvaľuje harmonogram zasadnutí AS FiF UK na zimný 
semester akademického roka 2020/2021 s navrhovanou úpravou 
 
8. Rôzne 
– Dr. Bača prečítal e-mail od Dr. Sovinca, ktorý sa informoval o realizácii simultánneho 
tlmočenia v nadchádzajúcom semestri, do diskusie sa zapojili dekan, Dr. Štubňa, prof. Vojtech; 
– Bc. Voľanská sa informovala o vyhodnotení študentskej ankety o LS 2019/2020, dekan 
reagoval, že vyhodnotenie zatiaľ nie je k dispozícii; 
– Bc. Kotvas na základe študentskej ankety zhodnotil, že študenti v LS 2019/2020 prejavovali 
ochotu učiť sa dištančne, ale niektorí pedagógovia im to neumožňovali. Na druhej strane študenti 
ocenili informovanosť zo strany vedenia. Dekan reagoval, že v opatrení dekana č. 7/2020 je 
stanovená povinnosť pedagógov vyučovať, na otázku doc. Vertánovej ohľadom technického 
zabezpečenia pre zamestnancov dekan odpovedal, že pedagógovia môžu učiť dištančne z 
priestorov fakulty. Dr. Kmecová upozornila, že študenti sú takisto povinní zabezpečiť si 
technické vybavenie na dištančnom vzdelávaní a zúčastňovať sa na vyučovaní, čo v uplynulom 
semestri nebolo jasne definované; 
– A. Kubinec navrhol zvážiť nahrávanie dištančných prednášok a takisto sprehľadnenie webovej 
stránky fakulty, na čo reagovala doc. Szapuová, že sa plánuje reorganizácia stránky fakulty, 
úvodná stránka je už upravená a prehľadne poskytuje aktuálne a dôležité informácie, s čím A. 
Kubinec súhlasil. 
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– Bc. Kotvas sa informoval o priebehu online zápisu pre pokračujúcich študentov, na čo 
odpovedala doc. Lichnerová, že online zápis funguje dobre a v čase stanovenom pre pôvodný 
prezenčný zápis si študenti môžu prísť vyzdvihnúť prolongačnú známku na preukaz ISIC. 
– prof. Plašienková upozornila na predĺženie termínu odovzdávania prác do súťaže Cena Daniela 
Tupého, vyzvala študentskú časť AS, aby propagovala túto cenu. Bc. Kotvas reagoval, že z FiF 
UK sa do súťaže zapojili zatiaľ štyria študenti, z toho jeden senátor; 
– prof. Plašienková navrhla opäť v budúcnosti otvoriť diskusiu o bodovaní publikačných 
výstupov; 
– Mgr. Stanková upozornila, že stránka pre zahraničných uchádzačov o štúdium obsahuje 
neaktuálne informácie v angličtine, apelovala na aktualizovanie a sprehľadnenie anglickej verzie 
stránky, prípadne doplnenie informácií o štipendiách a ďalších užitočných informáciách pre 
zahraničných uchádzačov, najmä o možnostiach štúdia v angličtine na FiF UK, na čo reagovala 
Dr. Világi, že v súčasnosti fakulta ponúka iba jeden študijný program v angličtine, a to 
Stredoeurópske štúdiá; 
– Dr. Soláriková a Dr. Dušíková sa informovali o výnimkách v dištančnom alebo prezenčnom 
vzdelávaní, dekan požiadal o dodržiavanie nastavených pravidiel a zdôvodnil rozhodnutie 
realizovať prvé týždne výučby kombinovane; 
– Dr. Kubíniy sa zaujímal o administratívne riešenie prípadnej karantény u zamestnancov, na čo 
dekan odpovedal, že pokiaľ zamestnanec nie je PN, v karanténe pracuje dištančne. 
 
7. 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. Zuzana Obertová, PhD. 


