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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 28. 6. 2021 

(on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

Prítomní: 18 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina, počas celého zasadnutia bol 

senát uznášaniaschopný) 

 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: 5 

 neospravedlnení: - 

 neobsadené miesto v AS FiF UK: 1 v ZČ, 6 v ŠČ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Schválenie výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 

(predkladateľ: dekan) 

3. Schválenie návrhu dekana na systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov, 

odborných asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov na akademický rok 

2021/2022 (predkladateľ: dekan) 

4. Schválenie návrhu Pravidiel prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2022/2023 (predkladateľ: Prodekanka pre 

prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou) 

5. Schválenie zoznamu študijných programov bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte 

UK v akademickom roku 2022/2023 s počtami plánovaných uchádzačov na prijatie 

(predkladateľ: Prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy 

s verejnosťou) 

6. Rôzne 

7. 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 - 18 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – program bol schválený v predloženej podobe. 

 



 

2. Schválenie výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 

 

– dekan stručne prezentoval výročnú správu, ktorá bola senátorom zaslaná vopred, požiadal 

členov AS FiF UK o jej schválenie. Upozornil na body, ktoré sa oproti minulým rokom 

zmenili v dôsledku pandémie.  

– Dr. Bača doplnil, že vedenie fakulty už dokument prerokovalo a schválilo. 

 

Diskusia: 

– Dr. Posokhin sa informoval, aká je bilancia výdavkov a príjmov fakulty počas pandémie. 

Dekan reagoval, že výpadok z podnikateľskej činnosti, najmä prenájmu priestorov, bol 

značný, a hoci výdavky na spotrebu energií a vývoz odpadu boli nižšie, v porovnaní 

s výpadkom z príjmov ide o zanedbateľné úspory. 

 

Hlasovanie o schválení výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020:  

za - 18 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

 

3. Schválenie návrhu dekana na systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov, 

odborných asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov na akademický rok 

2021/2022 

 

Všetky navrhované zmeny boli zaslané senátorkám a senátorom vopred spolu s pozvánkou, 

dekan žiadal o ich schválenie s ohľadom na požadovaný počet funkčných miest podľa nových 

akreditačných štandardov a s ohľadom na požiadavky vedúcich katedier. Niektoré miesta ešte 

nie sú v súčasnosti obsadené napr. z dôvodu prebiehajúcich alebo plánovaných výberových 

konaní a habilitačných konaní, pričom sa plánuje ich obsadenie od septembra 2021. 

 

Hlasovanie o schválení návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest profesorov, 

docentov, odborných asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov na akademický rok 

2021/2022:    

za - 18 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

 

4. Schválenie návrhu Pravidiel prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2022/2023 

 

5. Schválenie zoznamu študijných programov bakalárskeho štúdia na Filozofickej 

fakulte UK v akademickom roku 2022/2023 s počtami plánovaných uchádzačov na 

prijatie 

– AS FiF UK prerokoval bod 4. a 5. spoločne; 

– doc. Szapuová stručne predstavila obsah dokumentov, ktoré boli senátorkám a senátorom 

zaslané spolu s pozvánkou. Pravidlá prijímacieho konania vychádzajú z predchádzajúcich 

rokov. 



 

Vecné zmeny sa týkajú testu študijných predpokladov SCIO, pre väčšinu študijných 

programov (ŠP) sa predpisuje všeobecný test, pre vybrané programy sa realizuje aj test 

z jazyka. Zoznam ŠP vychádza z podkladov katedier, ktoré vypracovali vedúci katedier. Doc. 

Szapuová upozornila na zmenu v ŠP učiteľských programov v spolupráci s Prírodovedeckou 

fakultou (PriF): nemecký jazyk a anglický jazyk v kombinácii doposiaľ administrovala PriF, 

slovenský jazyk a históriu v kombinácii administrovala FiF. Na základe skúseností 

a niekoľkých konzultácií došlo k dohode, že od AR 2022/2023 bude PriF administrovať 

slovenský jazyk a históriu a naopak, FiF bude administrovať anglický a nemecký jazyk, 

pričom platí zásada, že poslucháči sú kmeňovými študentmi tej fakulty, ktorá vypisuje 

prijímacie konanie. Počet ŠP je nižší než v minulosti vzhľadom na nové požiadavky na 

personálne zabezpečenie. 

 

Diskusia: 

– Mgr. Hurtuková uviedla, že podľa jej informácií by mal byť v zozname zaradený aj ŠP 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s pedagogiku, žiadala preto tento ŠP 

do zoznamu doplniť.  

 

Hlasovanie o schválení návrhu Pravidiel prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdiu na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2022/2023 

za - 18 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený v predloženej podobe. 

 

Hlasovanie o schválení  zoznamu študijných programov bakalárskeho štúdia na Filozofickej 

fakulte UK v akademickom roku 2022/2023 s počtami plánovaných uchádzačov na prijatie 

 

za - 18 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – dokument bol schválený, pričom AS FiF UK 

poveruje prodekanku Szapuovú, aby do tohto zoznamu doplnila ŠP učiteľstvo 

pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry s plánovaným počtom na prijatie 5. 

 

 

6. Rôzne 

 

– Predsedníčka ŠČ AS FiF UK Mgr. Voľanská ukončila magisterské štúdium, a preto sa jej 

mandát v senáte končí. Mgr. Voľanská sa poďakovala za veľmi dobrú a plodnú spoluprácu 

všetkým členom a členkám AS FiF UK, a takisto vedeniu fakulty. Poďakovanie za dobrú 

spoluprácu, ako aj za angažovanosť počas výkonu mandátu vyjadrili Mgr. Voľanskej dekan, 

predseda AS FiF UK, ktorí s Mgr. Voľanskou úzko spolupracovali, ako aj predsedníčka AS 

UK.  

– A. Kubinec sa informoval, ako sa UK pripravuje na začiatok AR 2021/2022 a či budú 

očkovaní študenti zvýhodnení pri poskytovaní ubytovania na internátoch. Prof. Plašienková 

reagovala, že záväzné stanovisko k začiatku budúceho AR zatiaľ  UK nevydala. Upozornila 

na zmeny v organizácii internátov Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra, ktoré budú 

1.1.2022 začlenené pod rektorát a už v nadchádzajúcom v letnom období sa bude táto zmena 

pripravovať. Študenti budú podmienkach ubytovania včas informovaní, organizačná zmena 

by nemala ovplyvniť študentov a ich fungovanie na internáte; 



 

– Prof. Plašienková informovala, že došlo k zrušeniu niektorých centrálne financovaných 

pracovísk, pod FiF UK bude zaradené oddelenie kanadských štúdií, ostatné pracoviská sa 

organizačne presúvajú pod Vedecký park. Ďalej uviedla, že bol zvolený nový prorektor pre 

IT, od 1.7.2021 bude vymenovaný doc. Michal Greguš. Informovala tiež, že žiadosti FiF UK 

v rámci nájomných požiadaviek a úľav boli schválené a že boli vyhlásené doplňujúce voľby 

do ŠČ AS UK, pretože zastúpeniu FiF UK sa končí mandát. K novele vysokoškolského 

zákona uviedla, že ďalšie plánované stretnutie s ministerstvom školstva sa zatiaľ nekonalo a 

nie je známe ani vyhodnotenie dotazníka, ktorý bol zasielaný v máji. 

– Dr. Bača uviedol, že voľby prebehnú na prelome septembra a októbra. Pravdepodobne sa už 

dovtedy nebude musieť konať ďalšie zasadnutie AS FiF UK, nemôže ho však zatiaľ úplne 

vylúčiť. 

– Dr. Posokhin sa informoval, kedy začnú platiť nové požiadavky na habilitačné konanie. 

Dekan odpovedal, že v nedávno prebehlo pripomienkovanie na rámcové kritériá na 

univerzitnej úrovni, ktoré pripravil prorektor Masarik, a bude sa schvaľovať na vedeckej rade 

UK, pričom prvé rokovanie by malo byť začiatkom októbra. Keď budú schválené univerzitné 

rámcové kritériá, potom je možné začať nastavovať špecifické kritériá v rámci fakulty, ktoré 

musí schváliť VR FiF UK a následne VR UK. Pravdepodobne od 1. 1. 2022 by mohli byť 

účinné nové pravidlá na habilitácie a inaugurácie. 

 

7. Záver zasadnutia 

Dr. Bača poďakoval prítomným senátorom a hosťom za prítomnosť, poprial všetkým 

príjemné leto a ukončil zasadnutie senátu. 

 

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

Mgr. Martin Bača, PhD.  

predseda AS FiF UK  

 

Zapísala:  

Mgr. Zuzana Obertová, PhD. 

 


