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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 18. 1. 2021 

(on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

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

senát uznášaniaschopný, počas bodu 5 odišla jedna senátorka) 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: - 

 neospravedlnení: - 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schválenie návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických 

a výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky 

a škandinavistiky a katedre psychológie od 1. marca 2021 

3. Prerokovanie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. X/2021 Smernica 

dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada FiF UK 

4. Schválenie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 2 

k Vnútornému predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok UK v Bratislave FiF UK 

v znení dodatku č. 1 

5. Rôzne 

6. 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 - 29 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – program bol schválený v predloženej podobe. 

 

2. Schválenie návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických 

a výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky a 

škandinavistiky a katedre psychológie od 1. marca 2021 

Dekan predložil návrh na úpravu systemizácie funkčných miest z dôvodu, že na katedre 

psychológie sa habilitovala jedna kolegyňa a fakulta jej chce umožniť uchádzať sa o funkčné 

miesto docentky. V prípade úspešného výberového konania bude môcť kolegyňa garantovať 

spoločný psychologicko-pedagogický základ pre pedagogické štúdium na univerzite. Na 



 

katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je potrebné vytvoriť funkčné miesto 

profesora pre potreby akreditácie nového magisterského študijného programu germanistické 

štúdiá. 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest 

pedagogických a výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky 

a škandinavistiky a katedre psychológie od 1. marca 2021: 

 

za - 29 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

3. Prerokovanie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. X/2021 Smernica 

dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada FiF UK 

Dekan informoval senát, že fakulta bude prekladať do akreditácie deväť nových študijných 

programov (ŠP) do  31. marca 2021. Fakulta musí pripraviť nové ŠP po vecnej, organizačnej i 

personálnej stránke, ale podľa nových akreditačných štandardov musí existovať aj samostatný 

fakultný orgán, ktorý bude ŠP schvaľovať, a nemôže ním byť vedecká rada (VR) ako 

doposiaľ, pretože proces prípravy ŠP musí byť oddelený od procesu schvaľovania, a to aj 

personálne. Preto je potrebný nový orgán, ktorého členovia nebudú vo VR. Dočasná 

akreditačná rada by existovala do 31. 3. 2021, teda do času schválenia nových ŠP podľa 

nových akreditačných štandardov. Pred komplexnou akreditáciou bude musieť vzniknúť stála 

akreditačná rada, čo však nie je predmetom tohto návrhu. 

Diskusia: 

– prof. Lubelcová sa predbežne informovala o budúcnosti stálej akreditačnej rady, ktorej 

zloženie je definované v štandardoch (interné a externé personálne zdroje, najmä 

zamestnávatelia), akým spôsobom bude zabezpečené obsadzovanie pozícií z externého 

prostredia. Dekan odpovedal, že v dočasnej akreditačnej rade je situácia jednoduchšia, 

pretože v nadchádzajúcom období sa budú schvaľovať nové ŠP v rámci štyroch študijných 

odborov, a preto sa budú obsadzovať miesta v rámci týchto odborov. To sa týka aj 

akademického, aj externého prostredia. Zatiaľ prebiehajú rozhovory na neformálnej úrovni, 

formálne nominácie budú môcť začať odo dňa platnosti prejednávaného predpisu a od 1. 2. 

2021 by mala dočasná akreditačná rada už pracovať. Pokiaľ ide o trvalú radu, je 

pravdepodobné, že bude mať viac členov, ako je predpísaný počet, aby boli pokryté všetky 

študijné odbory ponúkané na FiF UK. Mnohé otázky ohľadom trvalej rady sú ešte 

nevyjasnené a budú si vyžadovať širšiu diskusiu. Prof. Lubelcová poďakovala za odpoveď 

a upozornila, že podľa nových akreditačných štandardov je potrebné nominovať do 

akreditačnej rady zamestnávateľov, u ktorých sa môžu absolventi FiF UK uplatniť, a preto je 

potrebné s nimi začať udržiavať systematický kontakt. Dekan potvrdil, že takýto kontakt je 

veľmi dôležitý, pretože ŠP sa budú priebežne monitorovať a do ich úpravy by mali môcť 

vstúpiť aj zamestnávatelia. Je teda namieste, aby katedry udržiavali kontakty s externými 

odborníkmi, ktorí dokážu reflektovať dianie na fakulte. 

Senát prerokoval návrh dekana na vydanie vnútorného predpisu č. X/2021 Smernica 

dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada FiF UK. 



 

4. Schválenie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 2 

k Vnútornému predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok UK v Bratislave FiF UK 

v znení dodatku č. 1 

Dekan uviedol, že navrhovaná zmena sa týka vnútorného predpisu, ktorým je konštituovaný 

organizačný poriadok fakulty. Jeho cieľom je vznik klubu absolventov, tzv. alumni klubu. 

Dekan vyjadril presvedčenie že alumni klub je pre fakultu dôležitý, doposiaľ však neexistoval 

ani neformálne. Vďaka kontaktu s absolventmi bude fakulta schopná udržiavať lepší kontakt 

s verejnosťou, môže získavať spätnú väzbu a ďalšie výhody. Vytvorenie klubu prebieha 

v niekoľkých krokoch, zmena organizačného poriadku je prvým krokom, potom bude vydaná 

smernica dekana o klube absolventov a následne by klub aj vznikol s vlastným vnútorným 

poriadkom a personálnym obsadením. Bude potrebné ho propagovať medzi absolventmi 

a vybrať vhodného vedúceho klubu. Dekan požiadal členov AS FiF UK o podporu pri 

schvaľovaní predloženého dodatku. 

Diskusia: 

– Dr. Bača poznamenal, že alumni klub existuje na právnickej fakulte a opýtal sa dekana, či sa 

FiF UK bude týmto klubom inšpirovať. Dekan uviedol, že znenie dodatku je inšpirované 

právnickou fakultou, ale je zrejmé, že náplň a fungovanie klubu nebude celkom 

korešpondovať vzhľadom na iné profesijné uplatnenie absolventov. 

–  Doc. Szapuová požiadala všetkých, aby šírili myšlienku alumni klubu medzi svojimi 

kolegyňami a kolegami, keďže mnohé katedry udržiavajú s absolventmi neformálne kontakty 

a tento potenciál možno využiť pri formovaní klubu absolventov. 

–  Dr. Ludrovská uviedla, že katedra psychológie udržiava kontakty so svojimi absolventmi, 

má to na starosti Dr. Jakubek, ktorý by mohol ponúknuť svoje skúsenosti. 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 2 

k Vnútornému predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok UK v Bratislave FiF UK v znení 

dodatku č. 1: 

za - 29 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

5. Rôzne 

– Bc. Voľanská sa informovala, či vedenie fakulty plánuje udeľovať výnimky v dištančnej 

výučbe. Dekan reagoval, že prezenčné štúdium by sa pravdepodobne mohlo konať len pre 

vybrané skupiny, a to končiace ročníky, ktoré potrebujú laboratóriá, experimenty a podobne. 

Tieto výnimky budú zrejme využívať lekárske a prírodovedné odbory, na FiF UK je to menej 

pravdepodobné a bude sa to riešiť udeľovaním odôvodnených výnimiek. Menný zoznam sa 

bude postupovať rektorátu, pretože nejde len o vstup do budovy, ale aj o ubytovanie na 

internáte, ktorého kapacity sú obmedzené. Doc. Lichnerová uviedla, že oslovila katedry 

s otázkou, či majú študentov alebo predmety, kde je nevyhnutná prezenčná výučba, a polovica 

katedier zatiaľ uviedla, že to nie je potrebné. 



 

– Doc. Vertánová sa informovala, či má fakulta v pláne kúpiť program na externé simultánne 

tlmočenie. Dekan odpovedal, že fakulta mala záujem takýto softvér kúpiť, prof. Vojtech 

dodal, že momentálne je už podpísaná zmluva a čaká sa na dodanie softvéru. Odporučil 

obrátiť sa na Dr. Švedu, ktorý koordinuje distribúciu softvéru na fakulte. Na letný semester by 

to malo byť zabezpečené a softvér je určený pre všetky katedry. 

– Bc. Voľanská sa informovala, či sa bude posúvať termín odovzdávania záverečných prác. 

Doc. Lichnerová reagovala, že termín zatiaľ zostáva 23. 4. 2021 do 15.00. Samozrejme, 

k zmenám môže dôjsť v závislosti od situácie. V minulom AR dostávali fakulty pokyn na 

posunutie termínu z rektorátu. 

– Bc. Voľanská uviedla, že účasť v študentskej ankete zo ZS 2020/2021 bola rekordných 40 

percent a poďakovala sa pedagógom aj ŠČ AS FiF UK, ktorá ju propagovala cez svoje 

sociálne siete. Dodala, že viacerí študenti boli nespokojní s tým, že bola otvorená len počas 

výučbovej časti a upozornila, že termín uzavretia ankety nebol diskutovaný so študentmi. 

Prof. Vojtech uviedol, že boli analyzované výsledky ankety a zistilo sa, že mnohé komentáre 

priamo závisia od výsledku skúšky a v posledných rokoch pribúdali nepublikovateľné 

komentáre súvisiace so skúškou. Zároveň uviedol, že anketa sa zameriava na kvalitu 

vyučovacieho procesu, preto považuje za vhodnejšie, aby sa anketa konala pred skúškovým 

obdobím. A. Kubinec uviedol, že otázky v ankete sa nie vždy zameriavajú len na výučbovú 

časť, preto by bolo namieste niektoré otázky preformulovať a upriamiť pozornosť práve na 

kvalitu výučbovej časti. Doc. Világi doplnila, že skúsenosť zo zahraničných univerzít 

ukazuje, že spätná väzba na kvalitu vyučovania je oveľa efektívnejšia, keď sa realizuje na 

konci výučbovej časti. Zvýšenie účasti zvyšuje aj relevantnosť jej výpovednej hodnoty. Bc. 

Voľanská uviedla, že jej chýbala komunikácia so ŠČ AS FiF UK pri takejto pomerne 

závažnej zmene. V spolupráci s Dr. Pleschovou diskutujú o novej forme ankety a navrhla, aby 

jej výsledky boli aj verejne prístupné. Okrem toho uviedla niekoľko technických detailov 

ankety, ktoré nie sú používateľsky priaznivé. Dr. Sovinec podporil myšlienku zverejňovania 

ankety. Prof. Vojtech reagoval, že návrhy na technické riešenia mu treba poslať e-mailom, 

aby ich mohol zaslať matematicko-fyzikálnej fakulte, ktorá anketu vytvorila. Zároveň 

považuje anketu za transparentnú, jej podrobná analýza sa zverejňuje na internete. Filozofická 

fakulta môže ísť v tomto smere v rámci UK príkladom.  

– Prof. Lubelcová sa vrátila k novým akreditačným štandardom. Upozornila na fakt, že 

štandardy predpokladajú národne akceptovanú, uznávanú medzinárodnú a významnú 

medzinárodnú úroveň publikačnej činnosti, nikde však tieto pojmy nie sú presne definované 

a akreditačná agentúra zatiaľ nereagovala na výzvy konkretizovať ich. Snahu 

internacionalizovať výskum považuje za rozhodne prospešnú, avšak situáciu v humanitných 

a spoločenských vedách nemožno porovnávať s prírodnými vedami. Prof. Lubelcová 

vyjadrila obavu, že ak sa rozdiel medzi nastavenými štandardmi a reálnym stavom ukáže ako 

priepastný, tak to povedie k podkopaniu reprodukcie humanitných odborov a tým 

k znižovaniu počtu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej praxe. Vyslovila 

presvedčenie, že fakulta by na to mala celospoločensky upozorniť, a to prostredníctvom 

otvoreného listu alebo apelu napríklad na poskytnutie adaptačného času. Dekan reagoval, že 

je na fakulte, aby presvedčila akreditačnú agentúru, že predložené spisy dosahujú požadovanú 

úroveň, hoci nie je konkretizovaná a podľa jeho názoru ani nebude. Zároveň uviedol, že na 

ministerstve školstva funguje pracovná skupina, ktorá sa pokúša nastaviť podmienky 

hodnotenia vedy na Slovensku, ktoré by zohľadňovali špecifiká jednotlivých vedných 



 

odborov, čo by mohlo pomôcť zorientovať sa v kritériách. Akreditácia nových ŠP do konca 

marca by mohla takisto priniesť viac svetla. Dekan vyjadril presvedčenie, že FiF UK má 

potenciál byť najvýznamnejšou fakultou v spoločenských a humanitných vedách na 

Slovensku. Ak sa podarí akreditovať ŠP FiF UK, kritériá sa ukážu ako prijateľné. K istej 

forme apelu by sa priklonil v prípade, že by sa ukázalo, že samotná FiF UK má problémy 

akreditovať svoje ŠP. Prof. Vojtech uviedol, že metodika vyhodnocovania akreditačných 

spisov dáva viac informácií a rozlišuje medzi humanitnými a prírodnými vedami, napr. pri 

počte publikácií v databázach Web of Science alebo Scopus. Obsahuje napríklad aj 

formulácie, že je potrebné zohľadňovať špecifiká v danom odbore a publikačnú prax v danom 

odbore. Okrem toho upozornil, že by sa mal zvýšiť počet hodnotiteľov akreditačných spisov z 

UK, pretože UK má stále malé zastúpenie, a teda aj slabšiu pozíciu v týchto orgánoch. 

– Doc. Szapuová avizovala, že koncom januára alebo začiatkom februára predloží na 

schválenie dokumenty k prijímaciemu konaniu na magisterskom stupni na AR 2021/2022 per 

rollam, keďže doposiaľ nebolo možné podklady pripraviť. Do zoznamu ŠP sa musia 

premietnuť výsledky vnútrofakultného auditu. 

– Dr. Bača uviedol, že mandát súčasnému AS FiF UK končí v apríli 2021, t.j. ešte sa bude 

konať jedno alebo dve zasadnutia v tomto zložení. Najbližší harmonogram zasadnutí ešte nie 

je síce schválený, no podľa potreby by sa jedno mohlo konať koncom februára/začiatkom 

marca a jedno v apríli. Pokiaľ ide o organizáciu volieb, pracuje na tom s prof. Lubelcovou. 

Mohli by sa konať koncom apríla. Vyjadril nádej, že pandemická situácia sa zlepší a bude 

možné prezenčné hlasovanie. 

– Dekan informoval, predložil návrh na zmenu štatútu fakulty AS UK, ktorý schvaľoval AS 

FiF UK koncom minulého roka. Po diskusiách s legislatívnou komisiou AS UK bol však 

návrh stiahnutý, pretože musí byť dopracovaný o niekoľko ďalších bodov, preto bude nové 

znenie dodatku k štatútu predložené ešte raz aj AS FiF UK. 

–  Dr. Bača sa informoval, či bude univerzita zabezpečovať testovanie na covid-19 pre 

zamestnancov. Dekan reagoval, že sa uvažuje o vzniku odberného miesta v Mlynskej doline, 

prípadne na jednotlivých fakultách. Od pondelka 25. 1. 2021 sa pri vstupe do budovy sa bude 

vyžadovať negatívny test a potvrdenie o tom, že je nevyhnutné, aby zamestnanec pracoval 

v priestoroch fakulty. Viac informácií bude dostupných najneskôr vo štvrtok 21. 1. 2021.  

– Dr. Dušíková sa spýtala, akým spôsobom bude možné vybaviť daňové záležitosti v mzdovej 

učtárni, kde sa vyžaduje osobný podpis dokumentov. Dekan uviedol, že o riešení sa ešte 

diskutuje, buď bude možné zaslať potrebné doklady e-mailom, alebo zamestnanci dostanú 

povolenie prísť na fakultu na vybavenie nevyhnutných záležitostí. 

6. 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. 


