UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Akademický senát
Gondova 2, 814 99 Bratislava 1

Zápisnica
z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 18.2.2019
(v miestnosti č. 236, o 13.30 hod., Gondova 2, Bratislava)
Prítomní: 26 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina – počas tretieho bodu odišli
traja členovia AS FiF UK, počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný).
Neprítomní:
 ospravedlnení: Mgr. Silvia Vertanová, PhD.; Mgr. Slavomíra Krištofová; Michal
Augustovič; Max Steuer, M. A.
 neospravedlnení: Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
(predkladateľ: dekan FiF UK)
3. Návrh na vymenovanie nových dvoch prodekaniek (predkladateľ: dekan FiF UK)
4. Návrh na vymenovanie dvoch nových členov Vedeckej rady FiF UK (predkladateľ:
dekan FiF UK)
5. Študijné programy magisterského štúdia otvárané na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2019/2020 (predkladateľka: prodekanka FiF UK pre prijímacie
konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou)
6. Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v
akademickom roku 2019/2020 (predkladateľka: prodekanka FiF UK pre prijímacie
konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou)
7. Harmonogram zasadnutí AS FiF UK v letnom semestri akademického roku 2018/2019
(predkladateľ: predseda AS FiF UK)
8. Rôzne
9. Záver zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Doc. Klimovský otvoril zasadnutie AS FiF UK. Oboznámil prítomných s programom
zasadnutia. Doc. Szapuová navrhla spojiť bod číslo 5 a 6 do jedného bodu.
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia AS FiF UK s navrhovanou zmenou:
za - 26 / zdržal sa - 0 / proti - 0
– program bol schválený v pozmenenej podobe.
2. Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
Doc. Klimovský požiadal dekana, aby predstavil bod. Dekan poďakoval AS FiF UK za
spoluprácu s ním v jeho novej funkcii. Predstavil nového tajomníka FiF UK Mgr. Radoslava
Števčíka. Tiež informoval, že novým prorektorom pre medzinárodné vzťahy sa stal doc. Mgr.
Jozef Tancer, PhD. z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.
Následne v krátkosti predstavil Organizačný poriadok FiF UK a požiadal senát o jeho
podporu v hlasovaní.
Diskusia: doc. Gabriela Lubelcová, dekan
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Hlasovanie o schválení predloženého dokumentu:
za - 26 / zdržal sa - 0 / proti - 0
- dokument bol schválený v predloženej
podobe.
3. Návrh na vymenovanie nových dvoch prodekaniek
Doc. Klimovský požiadal dekana, aby predstavil ním navrhované kandidátky na miesta
prodekaniek. Dekan predstavil navrhnutú prodekanku pre bakalárske a magisterské štúdium
doc. Mgr. Luciu Lichnerovú, PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vedy) a tiež prodekanku
pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy Mgr. Anetu Világi, PhD. (Katedra politológie),
a požiadal ich o uvedenie ich predstáv v daných pozíciách. Prebehla tajná voľba
navrhovaných prodekaniek.
Diskusia: Dr. Baboš, doc. Lichnerová, Jakub Fázik, Dr. Bača, Dr. Világi
Hlasovanie o zvolení nových prodekaniek FiF UK:
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
za - 24 / proti - 2
– doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. bola zvolená.
Prodekanka pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy
za - 22 / proti - 3
– Mgr. Aneta Világi, PhD. bola zvolená.
4. Návrh na vymenovanie dvoch nových členov Vedeckej rady FiF UK
Doc. Klimovský opäť požiadal dekana, predkladateľa bodu, aby predstavil navrhovaných
členov do Vedeckej rady, a to prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. a prof. PhDr. Miloslava
Vojtecha, PhD. Prebehla tajná voľba navrhovaných členov Vedeckej rady.
Hlasovanie o zvolení nových členov Vedeckej rady FiF UK:
za - 22 / proti - 2
– prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. bol zvolený.
za - 20 / proti - 4

– prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. bol zvolený.

5. Študijné programy magisterského štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku
2019/2020 a Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF UK v
akademickom roku 2019/2020
Doc. Szapuová predstavila dva základné dokumenty týkajúce sa prijímacieho konania na
magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020. Doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
navrhla v mene Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií, aby k štandardnému zneniu
návrhu pravidiel prijímacieho konania bolo dodané k bodu č. 6 pre magisterský
prekladateľský program ruština v kombinácii, aj RVŠ: „alebo filologický bakalársky študijný
program a úplne stredoškolské vzdelanie na škole s vyučovacím jazykom ruským“. Doc.
Szapuová súhlasila s doplnením pripomienky do Pravidiel prijímacieho konania na
magisterské štúdium na FiF UK v akademickom roku 2019/2020.
Diskusia: doc. Dulebová, doc. Szapuová, doc. Klimovský
Hlasovanie o schválení Študijných programov magisterského štúdia na FiF UK v
akademickom roku 2019/2020:
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za - 24 / zdržal sa - 0 / proti - 0

- materiál bol schválený v predloženej podobe.

Hlasovanie o schválení Pravidiel prijímacieho konania na magisterské štúdium na FiF
UK v akademickom roku 2019/2020 rozšíreného o pripomienku:
za - 24 / zdržal sa - 0 / proti - 0
- materiál bol schválený aj s navrhnutou
pripomienkou.
6. Harmonogram zasadnutí AS FiF UK v letnom semestri akademického roku 2018/2019
Doc. Klimovský vysvetlil ideu dopredu plánovaných zasadnutí AS FiF UK a poprosil
prítomných členov o súčinnosť. Harmonogram zasadnutí sa bude konzultovať aj s vedením
fakulty a jednotlivými komisiami, ktorých predsedovia majú prehodnotiť nie len termíny, ale
aj predbežné body zasadnutí AS FiF UK. Finálny harmonogram by sa mohol dodať
v priebehu dvoch týždňov. Predpokladá sa, že ďalšie zasadnutia by sa mali konať v apríli,
máji a júni.
Diskusia: dekan, doc. Klimovský
7. Rôzne
Doc. Klimovský vyzval prítomných, aby vyslovili svoje pripomienky. Dr. Bača položil otázku
smerovanú pre dekana a tajomníka fakulty, kto bude vykonávať právne poradenstvo pre
jednotlivé katedry, ktoré doteraz zabezpečoval bývalý tajomník. Dekan odpovedal, že je
možné sa obrátiť na súčasného tajomníka, ktorý bude komunikovať právne záležitosti
s rektorátom. Doc. Klimovský informoval, že v apríli 2019 mu bude končiť funkčné obdobie
ako predsedovi AS FiF UK a nebude sa ďalej uchádzať o druhé funkčné obdobie v tejto
pozícii. Poprosil preto prítomných, aby pouvažovali nad možnými kandidátmi do najbližšieho
zasadnutia AS FiF UK.
Diskusia: Dr. Bača, dekan, doc. Klimovský
8. Záver zasadnutia
Doc. Klimovský poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a ukončil zasadnutie AS FiF
UK.

...................................................
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
predseda AS FiF UK
Zapísala:
Mgr. Lea Daňková
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