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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 23. 11. 2020 

(on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

 

Prítomní: 29 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina, počas celého zasadnutia bol senát 

uznášaniaschopný, po skončení bodu 2 odišla jedna senátorka, počas bodu 5 sa pripojil jeden 

senátor, po skončení bodu 9 odišli štyria senátori). 

Neprítomní:  

• ospravedlnení: -  

• neospravedlnení: - 

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

 

 

Program zaslaný s pozvánkou: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Zmeny vo vedení ŠČ AS FiF UK a predstavenie nových členiek ŠČ AS FiF UK 

(predkladateľ: predseda AS FiF UK; predsedníčka ŠČ AS FiF UK) 

3. Voľba nových členiek a členov disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov na funkčné 

obdobie: november 2020 – november 2023 (predkladateľ: prodekanka pre bakalárske a 

magisterské štúdium) 

4. Schválenie Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2015 Štatút Univerzity Komenského v 

Bratislave, Filozofickej fakulty (predkladateľ: dekan) 

5. Schválenie novej verzie Zásad volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (predkladateľ: predseda AS FiF 

UK, predsedníčka ZČ AS FiF UK) 

6. Úprava ponuky študijných programov FiF UK (predkladateľ: dekan) 

7. Schválenie Dodatku č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 (predkladateľ: prodekanka pre 

prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou). 

8. Schválenie Dodatku č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 (predkladateľ: prodekanka pre 

prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou). 

9. Schválenie návrhu dekana na stanovenie výšky školného a niektorých ďalších poplatkov pre 

akademický rok 2021/2022 na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte 

(predkladateľ: dekan) 

10. Rôzne 

11. Záver zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Dr. Bača otvoril riadne zasadnutie AS FiF UK, oboznámil prítomných senátorov s jednotlivými 

bodmi programu, oproti zaslanému programu navrhol na žiadosť predkladateľky doc. Szapuovej 

presunúť bod 8. pred bod 7.



 

Hlasovanie o schválení programu riadneho zasadnutia AS FiF UK:  

za - 28 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – program bol schválený s navrhovanou úpravou. 

 

 

2. Zmeny vo vedení ŠČ AS FiF UK a predstavenie nových členiek ŠČ AS FiF UK 

Predseda AS FiF UK vyzval Bc. Voľanskú, aby predstavila nové zloženie ŠC AS FiF UK. 

Bc. Voľanská sa predstavila ako novozvolená predsedníčka ŠČ AS FiF UK, za podpredsedníčky 

boli zvolené Mgr. Hurtuková a Bc. Goldiňáková, novou členkou ŠC AS FiF UK je Bc. 

Melišková. Bc. Voľanská predstavila plány ŠČ AS FiF UK do budúcnosti, a to dosiahnuť 

najlepšie hodnotenie v študentskej ankete, podporovať študentské spolky, intenzívnejšie 

využívať sociálne siete ŠČ AS FiF UK na komunikáciu so študentmi, usporadúvať online 

vysielania na zaujímavé témy, zvýšiť transparentnosť činnosti ŠČ AS FiF UK, a takisto zlepšiť 

spoluprácu so zamestnaneckou časťou, resp. byť prostredníkom v komunikácii medzi pedagógmi 

a študentmi. Následne sa v krátkosti predstavili Bc. Veronika Goldiňáková, ktorá by sa chcela 

venovať predovšetkým podpore študentských spolkov, a Bc. Martina Melišková, ktorá 

predstavila svoj zámer výraznejšie reprezentovať študentov z odborov vyučovaných na Štúrovej 

ulici, ako aj ekologickým témam. 

 

Diskusia: 

– prof. Lubelcová ocenila predstavené plány ŠČ AS FiF UK; 

– dekan sa poďakoval predchádzajúcemu predsedovi ŠC AS FiF UK Bc. Kotvasovi za dobrú 

spoluprácu a vyjadril potešenie z nového zloženia, ako aj plánovaných aktivít ŠČ AS FiF UK, čo 

podporil takisto predseda AS FiF UK Dr. Bača. 

 

 

3. Voľba nových členiek a členov disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov na funkčné 

obdobie: november 2020 – november 2023 

Dr. Bača informoval, že trom členom disciplinárnej komisie FiF UK skončilo funkčné obdobie, 

preto bolo potrebné vybrať dvoch členov zo zamestnaneckej časti a jedného člena zo študentskej 

časti akademickej obce FiF UK, následne odovzdal slovo doc. Lichnerovej. 

Doc. Lichnerová informovala, že všetkým pedagógom a všetkým študentom bola zaslaná výzva 

na prihlasovanie, zo zamestnaneckej časti prišlo päť prihlášok, zo študentskej šesť, následne sa 

konalo výberové konanie, na základe ktorého prodekanka predložila AS FiF UK na schválenie 

troch kandidátov, konkrétne: Mgr. Barboru Hurtukovú za študentskú časť, za zamestnancov Dr. 

Martina Nuhlíčka a Dr. Vieru Bartkovú. Dr. Nuhlíček svoju účasť na zasadnutí AS ospravedlnil 

zo zdravotných dôvodov. 

Dr. Bartková predstavila svoje pôsobenie na fakulte, ako hlavnú motiváciu svojho členstva 

v disciplinárnej komisii uviedla snahu riešiť plagiátorstvo pri záverečných prácach. 

Mgr. Hurtuková takisto predstavila svoje pôsobenie na fakulte, ako hlavnú motiváciu uviedla 

snahu spravodlivo a zodpovedne riešiť všetky potenciálne podnety. 

 

Hlasovanie o voľbe Mgr. Viery Bartkovej, PhD. za členku disciplinárnej komisie FiF UK: 

za - 27 / proti – 0 / zdržal sa – 0   - Mgr. Viera Bartková, PhD. bola zvolená za 

členku disciplinárnej komisie FiF UK. 

 

Hlasovanie o voľbe Mgr. Martina Nuhlíčka, PhD. za člena disciplinárnej komisie FiF UK: 

za - 27 / proti – 0 / zdržal sa – 0   - Mgr. Martin Nuhlíček, PhD. bol zvolený za 

člena disciplinárnej komisie FiF UK. 

 

Hlasovanie o voľbe Mgr. Barbory Hurtukovej za členku disciplinárnej komisie FiF UK: 

za - 26 / proti – 0 / zdržal sa – 1   - Mgr. Barbora Hurtuková bola zvolená za 

členku disciplinárnej komisie FiF UK. 



 

 

 

4. Schválenie Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2015 Štatút Univerzity Komenského 

v Bratislave, Filozofickej fakulty 

Dekan predstavil Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2015 Štatút Univerzity Komenského 

v Bratislave, Filozofickej fakulty. Cieľom dodatku bolo najmä adaptovať tento základný 

legislatívny dokument na súčasný, najmä legislatívny stav. Popri tom mal aj za úlohu zosúladiť 

funkčné obdobie členov zamestnaneckej a študentskej časti tak, aby boli totožné, t. j. štvorročné. 

V konečnom dôsledku dodatok zavádza 17 zmien v štatúte, vyjadril sa k nim aj odbor 

legislatívnej a právnej pomoci rektorátu UK. Dekan požiadal senátorov o podporu. 

 

Diskusia: 

– prof. Lubelcová navrhla upraviť čl. 19, ods. 1 vnútorného predpisu č. 1/2015, ktorý aktuálne 

znie: „Deň, čas a miesto konania volieb do akademického senátu fakulty vyhlasuje predsedníctvo 

akademického senátu fakulty najneskôr štrnásť dní pred skončením funkčného obdobia členov 

akademického senátu fakulty tak, aby sa voľby uskutočnili len vo výučbovej časti akademického 

roka.“ Prof. Lubelcová navrhla upraviť poslednú časť citovaného súvetia takto: „aby sa voľby 

uskutočnili spravidla vo výučbovej časti akademického roka.“ Návrh odôvodnila tým, že ZČ AS 

FiF UK končí aktuálny mandát koncom februára 2021 a semester sa začína v polovici februára, 

a teda časový harmonogram podľa tohto bodu by nebolo zrejme možné dodržať. Zároveň slovo 

„spravidla“ znamená, že voľby do AS FiF UK mimo výučbovej časti by sa konali len vo 

výnimočných situáciách. 

– dekan uviedol, že táto zmena by bola uvedená v dodatku v čl. 1 ods. 4 v znení: „V čl. 19. ods. 

1 sa slovo ‚len‘ nahrádza slovom ‚spravidla‘“. To znamená, že zmien v štatúte bude spolu 

osemnásť. Dekan požiadal senátorky a senátorov o schválenie takto doplneného znenia dodatku 

k štatútu. 

 

Hlasovanie o schválení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2015 Štatút Univerzity 

Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty: 

za - 27 / proti – 0 / zdržal sa – 0  - dokument bol schválený s navrhovanou úpravou. 

 

 

5. Schválenie novej verzie Zásad volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Prof. Lubelcová opätovne avizovala, že vo februári 2021 bude končiť funkčné obdobie ZČ AS 

FiF UK. Legislatívna komisia AS FiF UK pri kontrole zásad zistila, že existoval nesúlad medzi 

štatútom fakulty a zásadami volieb do ZČ AS FiF UK. Zásady predpisovali zhromaždenia 

jednotlivých volebných obvodov, v ktorých zasadali volebné komisie, predstavovali sa kandidáti 

a prebehla samotná voľba. V štatúte je však zadefinované, že voľby organizuje jedna volebná 

komisia pre celú ZČ fakulty. Preto bolo potrebné zmeniť model volieb tak, aby boli voľby do ZČ 

AS FiF UK vyhlásené v jeden deň od raňajších do večerných hodín na jednom mieste. 

V jednotlivých obvodoch by boli v predstihu zozbierané návrhy na členov, volebné lístky by boli 

rozdelené do piatich obvodov. Volebná komisia by mala byť aspoň 5-členná, každý obvod by 

mal aspoň jedného zástupcu. V novom návrhu zásad je definovaný spôsob navrhovania 

a kandidatúry na členstvo vo volebnej komisii. Prof. Lubelcová ďalej upozornila, že 

v posledných rokoch sa zmenila organizačná štruktúra fakulty, a preto navrhuje zmeny 

volebných obvodov tak, aby boli všetky obvody rovnomerne zastúpené. Návrh zavádza tiež 

inštitút dištančného hlasovania (elektronicky alebo korešpondenčne), a to z dôvodu 

pretrvávajúcej pandemickej situácie. Návrh bol pripomienkovaný odborom legislatívnej 

a právnej pomoci rektorátu UK. 

 

Diskusia: 



 

– Dr. Bača poďakoval prof. Lubelcovej za podrobné predstavenie zmien v zásadách volieb, ako 

aj za ich prípravu, a požiadal predsedu legislatívnej komisie AS FiF UK A. Kubinca 

o krátke stanovisko. A. Kubinec sa takisto poďakoval prof. Lubelcovej a uviedol, že 

najdiskutovanejšou zmenou v zásadách bola voľba dištančnou formou, preto sa komisia rozhodla 

sformulovať túto možnosť ako výnimočný spôsob hlasovania v situácii, keď vládne opatrenia 

nebudú umožňovať prezenčné hlasovanie; 

– Dr. Posokhin upozornil, že v návrhu je uvedený starý názov katedry rusistiky a požiadal o jeho 

aktualizáciu; 

– Dr. Barrer sa informoval, aká má byť motivácia pre členov akademickej obce, aby sa stali 

členmi volebnej komisie. Prof. Lubelcová uviedla, že ide o tému, o ktorej v rámci komisie 

diskutovali, súčasný model je pre komisiu zaiste náročnejší, na druhej strane je v súlade so 

štatútom fakulty. Apelovala na predsedníctvo AS FiF UK, aby akademickú obec včas 

a intenzívne o členstve v komisii informovalo, a poukázala na inšpiratívnu angažovanosť ŠČ AS 

FiF UK; 

– Dr. Világi vyjadrila presvedčenie, že účasť vo volebnej komisii by mala byť odmeňovaná viac 

ako morálnym zadosťučinením a bolo by vhodné porozmýšľať nad možnosťami odmeňovania, 

ktoré má fakulta k dispozícii. 

Hlasovanie o schválení Zásad volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 

za – 19 / proti - 0 / zdržal sa - 0  - dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

Hlasovania sa zúčastnila iba zamestnanecká časť AS FiF UK. 

 

 

6. Úprava ponuky študijných programov FiF UK 

Dekan informoval senát o nadchádzajúcich zmenách v ponuke študijných programov (ŠP) na 

fakulte v kontexte nových štandardov zabezpečovania kvality na vysokých školách. Uviedol, že 

nedávno sa novelizoval zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského štúdia, kde sa predĺžil 

termín na akreditovanie nových študijných programov v rámci súčasnej akreditácie do 31. marca 

2021. Vytvoril sa tak priestor na predkladanie nových študijných programov. Pôvodne bol termín 

do konca roka 2020 preto, že nové štandardy akreditačnej agentúry mali platiť od jari 2020. 

Vysoké školy teda mali čas zaviesť také študijné programy, ktoré by boli v súlade s týmito 

štandardmi. Nové štandardy sú však účinné až od septembra 2020, priestor vysokých škôl na 

adaptáciu bol teda menší a vedenie FiF nezvažovalo vytváranie nových ŠP. S ohľadom na zmenu 

termínu však vedenie FiF zmenilo názor a rozhodlo sa vytvárať nové ŠP, ktoré by boli v súlade 

s novými štandardmi akreditačnej agentúry, pretože inak by bolo nutné v AR 2021/2022 viaceré 

ŠP rušiť bez náhrady. Do konca AR 2021/2022 je potrebné, aby fakulta spĺňala nové štandardy. 

Týka sa to najmä personálneho obsadenia a tvorivej činnosti tzv. hlavných zabezpečujúcich osôb 

a zabezpečujúcich osôb na požadovanom funkčnom mieste, ktoré je momentálne na FiF UK 

nedostatočné. Dotknuté sú mnohé filologické programy, ako aj niekoľkých doktorandských 

programov. Na fakulte prebehol audit súčasných ŠP, problematické ŠP fakulta plánuje riešiť 

priebežne niekoľkými spôsobmi: nahradením ŠP novým ŠP, urýchlením kvalifikačných 

postupov, presunutím pracovníkov na funkčné miesta docentov alebo profesorov aj bez 

príslušného titulu, posledným riešením je zrušenie ŠP bez náhrady, ktorému sa vedenie fakulty 

chce vyhnúť. Počet doktorandských programov bol znížený tak, aby bol dlhodobo udržateľný. 

Novovzniknuté a akreditované ŠP by mali začať fungovať od AR 2022/2023 a k tomuto termínu 

budú musieť byť „staré“ ŠP zrušené. Tento proces je nutné urobiť preto, aby fakulta mohla 

koncom AR 2021/2022 deklarovať, že vnútorný systém kvality je v súlade so štandardmi 

akreditačnej agentúry, čo je nevyhnutný krok na to, aby UK mohla požiadať o inštitucionálnu 

akreditáciu vnútorného systému zabezpečovania kvality. Pôvodný termín bol koniec roka 2024, 

novelizácia však termín skrátila do 31. 12. 2022. Najbližšie dva roky teda čaká dekanát i katedry 

množstvo práce. 

 



 

Diskusia: 

– prof. Lubelcová sa informovala, aké personálne požiadavky budú kladené na medziodborové 

ŠP. Prof. Vojtech odpovedal, že pri medziodborových ŠP je potrebné samostatne akreditovať 

každý z odborov, až následne je možné vytvoriť medziodborový program. 

 

Senát vzal na vedomie správu dekana. 

 

7. Schválenie Dodatku č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia 

na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

Doc. Szapuová uviedla, že Dodatok č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

štúdia na FiF UK na akademický rok 2021/2022 modifikuje zoznam otváraných ŠP v AR 

2021/2022, ktorý AS FiF UK schvaľoval koncom júna 2020 a bol zverejnený v septembri. 

Výsledky interného auditu ŠP ukázali, že na fakulte je viacero ŠP, ktoré nové štandardy 

personálneho zabezpečenia nespĺňajú, a preto sa tieto ŠP v AR 2021/2022 nebudú otvárať. Prof. 

Szapuová vyzvala katedry, ktorých sa tieto zmeny týkajú, aby navrhli otváranie iných ŠP, 

prípadne navýšili počet plánovaných študentov v otváraných ŠP. Znenie dodatku je výsledkom 

niekoľkotýždňovej práce v rámci fakulty. Prof. Szapuová zdôraznila, že neotvorenie dotknutých 

programov v AR 2021/2022 neznamená, že nebudú môcť byť otvorené neskôr po splnení 

štandardov. 

 

Hlasovanie o  schválení Dodatku č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

štúdia na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

 

za – 28 proti - 0 / zdržal sa – 0  - dokument bol schválený v navrhovanej podobe 

 

 

8. Schválenie Dodatku č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia 

na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

Doc. Szapuová uviedla, že zmeny, ktoré nastanú v zozname otváraných ŠP, ovplyvnia pravidlá 

prijímacieho konania. Oproti predloženému návrhu navrhla, aby sa z pravidiel vypustila veta, 

ktorá predpisuje uchádzačom o ŠP východoázijské jazyky a kultúry vykonať test študijných 

predpokladov a test z anglického jazyka, keďže ŠP východoázijské jazyky a kultúry sa nebude 

otvárať. 

  

Hlasovanie o  schválení Dodatku č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

štúdia na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

 

za – 28 proti - 0 / zdržal sa – 0 - dokument bol schválený s navrhovanou úpravou 

 

 

9. Schválenie návrhu dekana na stanovenie výšky školného a niektorých ďalších poplatkov 

pre akademický rok 2021/2022 na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte 

Dekan uviedol, že predložený dokument neprináša oproti minulému roku žiadne zmeny 

a požiadal senát o jeho schválenie. 

 

Diskusia: 

– doc. Klimovský sa informoval, či sa na univerzitnej úrovni nediskutovalo o zvýšení poplatkov, 

ktoré by mohli zaplniť výpadky v príjmoch, a predišlo by sa tak prepúšťaniu zamestnancov. 

Dekan reagoval, že na univerzitnej úrovni takáto diskusia neprebehla. Zároveň uviedol, že 

zvýšenie poplatkov by pokrylo výpadky v príjmoch fakulty len nepatrne, zvýšenie poplatkov za 



 

prijímacie konanie by mohlo mať kontraproduktívny efekt a navyše, poplatky za nadštandardnú 

dĺžku štúdia spôsobenú dôsledkami pandémie univerzita znižuje alebo odpúšťa. K prepúšťaniu 

zamestnancov dekan uviedol, že išlo o nepredĺženie zmlúv na dobu určitú, najmä vzhľadom na 

vek zamestnanca, čím sa dosiahla úspora financií. 

 

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

poplatkov pre akademický rok 2021/2022 na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej 

fakulte: 

 

za – 28 proti - 0 / zdržal sa – 0  - dokument bol schválený v navrhovanej podobe 

 

 

10. Rôzne 

– dekan informoval senát o zverejnení návrhu metodiky na rozpis dotácií na budúci rok, podľa 

očakávania je na vysoké školy alokovaných asi o 23 mil. eur menej, čo sa dotkne aj FiF UK, 

menia sa takisto parametre prerozdeľovania, ktoré pravdepodobne nebudú v prospech FiF UK, 

keďže vo väčšej miere zohľadňujú tvorivú činnosť za posledných šesť rokov, ktorá na fakulte 

mala klesajúci charakter; 

– prof. Lubelcová apelovala na senátorov, aby na katedrách a vo svojich volebných obvodoch v 

predstihu vyzývali kolegov, aby začali zvažovať kandidatúru na členstvo v AS FiF UK. Zároveň 

apelovala na členov, ktorí v budúcnosti nemajú záujem byť členmi AS FiF UK, aby boli členmi 

volebnej komisie; 

– Bc. Kotvas sa obrátil na doc. Lichnerovú, ako hodnotí priebeh online výučby. Doc. Lichnerová 

uviedla, že priebeh dištančnej výučby sa pravidelne kontroluje a výsledky sú uspokojivé, 

chýbajúca výučba je ojedinelá, resp. odôvodnená (účasť na konferenciách, PN, technické 

problémy a pod.); 

– A. Kubinec sa zaujímal o rozdiel medzi počtom prihlásených a počtom zapísaných študentov 

a porovnanie s minulými rokmi. Doc. Szapuová reagovala, že štatistika o počte zapísaných ešte 

nie je k dispozícii, ale počet prihlásených bol trochu vyšší ako minulý rok, pričom v posledných 

5 – 7 rokoch bol počet zapísaných nižší o 30 % ako počet prihlásených. Doc. Lichnerová doplnila, 

že presné údaje budú zverejnené až vo výročnej správe v marci. 

 

11. 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. 


