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ZÁPISNICA č. 2/2020 
zo zasadnutia vedenia fakulty zo dňa 2. 3. 2020 

 
PROGRAM: 

1. Študijný poriadok FiF UK 
2. Informácia o príprave storočnice fakulty 
3. Dlhodobý zámer FiF UK 2020-2025 (dekan) 
4. Smernica o študijných poradcoch (prodekanka Lichnerová) 
5. Odmeňovanie výkonu niektorých funkcií (všetci) 
6. Ďalšie informácie od dekana 
7. Informácie od prodekaniek a prodekanov 
8. Informácie zo senátu (predseda AS FiF UK) 
9. Rôzne 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny  

 

Zasadnutie otvoril dekan Marián Zouhar. 

1. Návrh nového Študijného poriadku predstavili prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium Lucia Lichnerová a prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

Vladimír Zvara. Návrh reaguje na nový Študijný poriadok UK, ktorý bude platiť od nového 

akademického roka. Z návrhu bolo vyčlenené prijímacie konanie, ktoré bude predmetom 

osobitného vnútorného predpisu fakulty. Návrh bol zároveň prediskutovaný s rezortnými 

prorektormi a bol predmetom viacerých konzultácií so študijnými poradcami a s niektorými 

senátormi. Vedenie fakulty s takýmto návrhom Študijného poriadku FiF UK vyslovilo súhlas 

a odporučilo ho predložiť na schválenie do Akademického senátu FiF UK.  

2. Prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou Mariana 

Szapuová informovala o stave príprav fakulty na oslavu 100-ročnice v roku 2021. Časť vedenia 

stretla so zástupcami Mincovne Kremnica, š.p., aktuálne sa čaká na cenovú ponuku na 

dodanie grafického návrhu a výrobu pamätných mincí v počte 100-200 ks. Autorom návrhu 

má byť na odporúčanie mincovne Branislav Ronai. 

Ďalej informovala, že fakulta upúšťa od pôvodného zámeru objednať si knihu o dejinách 

fakulty, pretože by táto publikácia nepokrývala celých 100 rokov, ale iba menej ako polovicu. 

Publikácia k 100-ročnici bude teda skôr obrazová, zostaví ju fakulta v spolupráci s Archívom 

UK, vydá ju fakultné vydavateľstvo STIMUL. Rukopisy by mali byť hotové v mesiacoch január-

február 2021. Publikácia bude dvojjazyčná – texty a popisy fotografií budú v slovenčine 

a v angličtine. 

Prodekanka informovala, že Aula UK je už rezervovaná na slávnostné zhromaždenie 

akademickej obce na pondelok 25.10.2021. Upozornila, že je potrebné pripraviť orientačný 

zoznam pozvaných hostí, kapacita Auly je 398 osôb. V súvislosti s objednaním reklamných 

predmetov k 100. Akademickému roku FiF UK, ktorý sa začne v septembri 2020, upozornila, 

že sa skončila platnosť rámcovej zmluvy UK a nová rámcová zmluva zatiaľ nie je podpísaná. 
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Fakulta preto urobí verejné obstarávanie na dodanie reklamných predmetov sama. Verejné 

obstarávanie a nákup zabezpečí tajomník fakulty Radoslav Števčík. 

Dekan informoval o dohode s grafičkou a výtvarníčkou Danielou Olejníkovou o objednaní 

tematickej grafiky k storočnici fakulty. 

CD k 100-ročnici sa bude nahrávať v Moyzesovej sieni. Prodekan Zvara v tejto súvislosti 

informoval, že fakulta bude partnerom nového predstavenia divadla Med a prach, ktoré by 

mohlo byť súčasťou programu k 100-ročnici fakulty. 

Jednotlivé úlohy pri zabezpečovaní darčekových predmetov k storočnici fakulty sa vo vedení 

rozdelili takto: prodekan Vojtech zabezpečí úlohy týkajúce sa pamätnej medaily fakulty, 

prodekanka Szapuová zabezpečí úlohy týkajúce sa knižnej publikácie, predseda senátu Bača 

zabezpečí úlohy týkajúce sa grafiky, výber repertoáru na CD zabezpečí prodekan Zvara, výber 

interpreta a výrobu CD zabezpečí dekan. 

Vedenie fakulty zobralo na vedomie informácie o stave príprav fakulty na 100-ročnicu.  

3. Dekan Marián Zouhar predložil návrh Dlhodobého zámeru FiF UK na roky 2020 až 2025. 

Vedenie fakulty vyslovilo súhlas s týmto návrhom a odporučilo ho predložiť na prerokovanie 

do Vedeckej rady FiF UK a na schválenie do Akademického senátu FiF UK. 

4. Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Lucia Lichnerová predložila návrh 

smernice o študijných poradcoch. Členovia vedenia sa zhodli, že všetci študijní poradcovia 

budú na novo vymenovaní k 1.4.2020, pričom za každú katedru bude jeden študijný poradca. 

5. Prodekanka Lichnerová informovala, že súčasťou smernice o študijných poradcoch nebude 

ich odmeňovanie, ale bude súčasťou novej smernice o odmeňovaní, ktorá nahradí VP č. 

2/2018 - Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským 

štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním. Táto smernica bude zahŕňať aj 

odmeňovanie koordinátorov zahraničných mobilít a tajomníkov odborových komisií. Rezortní 

prodekani pripravia do konca marca návrh na určenie výšky odmeny a spôsob jej vyplácania. 

6. Dekan Marián Zouhar informoval o zámere rektorátu umiestniť v budove na Šafárikovom 

námestí a Múzejnej ulici turnikety na kontrolovaný vstup do budov. Dôvodom je pohyb 

cudzích osôb, ktoré obťažujú študentov a zamestnancov. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti 

v budovách UK bude vstup do oboch budov možný na ISIC, ITIC, resp. preukaz zamestnanca 

UK. 

Dekan ďalej informoval, že v auguste sa končí funkčné obdobie súčasnej Vedeckej rady FiF UK 

a bude potrebné zostaviť a zvoliť vedeckú radu na ďalšie štvorročné obdobie. 

Dekan informoval, že ho navštívili zástupcovia neformálneho združenia LGBTI študentov, 

ktorí vystupujú ako Light FiF UK, a požiadali o možnosť vyvesiť na budove fakulty dúhovú 

vlajku počas tohtoročného Dúhového pochodu, ktorý bude v júli. Členovia vedenia súhlasili 

s vyvesením vlajky. 

Dekan predložil vedeniu fakulty na schválenie Obsahový a termínový plán kontrolných 

činností na rok 2020. Vedenie tento plán schválilo. 

Dekan informoval o návrhu vrátiť pri príležitosti 100. akademického roka dekanskému žezlu 

pôvodnú podobu spred takmer 100 rokov. Pôvodné žezlo malo uprostred sovu, v súčasnosti 

je tam hlava Palas Atény. Vedúca Archívu UK Mária Grófová dekana informovala, že žezlo je 

majetkom UK a viacero univerzitných či fakultných insígnií sa dáva reštaurovať, preto by bolo 

možné vymeniť klenot žezla a nový akademický rok otvoriť so žezlom v pôvodnej podobe zo 

začiatku 20. rokov. Výroba z čistého striebra, zlátenie istých častí a všetky práce súvisiace s 

vmontovaním by stáli 3250 € + DPH. Vedenie fakulty súhlasilo s týmto návrhom vrátiť žezlu 
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pôvodnú podobu a poverilo dekana, aby podnikol všetky potrebné kroky. Keď že je žezlo 

majetkom UK, dekan požiada rektora, aby túto obnovu uhradila UK. 

7. Prodekan pre rozvoj fakulty a IT Miloslav Vojtech informoval, že minulý týždeň fakulta 

odoslala na ministerstvo školstva nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov pri 

zabezpečení študijných programov. Noví garanti študijných programov nastúpia od 1.9.2020. 

Súčasne informoval, že požiada vedúcich katedier, aby nahlasovali predčasné odchody, či 

zníženie pracovných úväzkov profesorov a docentov, čo môže mať vplyv na zabezpečenie 

študijných programov. 

Prodekan Vojtech informoval o výsledkoch Študentskej ankety ZS 2019/2020. Zapojilo sa do 

nej 25% študentov, čo je druhá najvyššia účasť od vzniku ankety. Upozornil, že niektorí vedúci 

katedier nereagujú na výsledky ankety, členovia vedenia sa zhodli, že treba trvať na tom, aby 

sa vyjadrili aj ku kritickým názorom z ankety. Študenti ocenili zmeny, ktoré sa na fakulte udiali 

v poslednom období, či už ide o opravy priestorov fakulty, alebo zavedenie triedenia odpadu. 

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Vladimír Zvara informoval, 

že fakulta predložila na schválenie do Vedeckej rady UK nominantov fakulty do komisií KEGA. 

8. Predseda AS FiF UK Martin Bača informoval, že zasadnutie Akademického senátu bude 

v pondelok 16.3.2020. Súčasne informoval, že Študentská časť AS organizuje 23.3.2020 

výmenu oblečenia a kníh medzi študentmi (SWAP) od 10.00 do 16.00 h v Átriu budovy na 

Gondovej ulici. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s Viktorom Vinczem, ktorý propaguje 

ekologicky udržateľný životný štýl. 

9. Tajomník fakulty Radoslav Števčík informoval o stave prípravy plánovanej debarierizácie 

budovy na Štúrovej ulici 9, kde fakulta v zastúpení požiadala o územné a stavebné povolenie. 

Priebežne rektorát UK zabezpečí pre fakultu verejné obstarávanie dodávateľa stavby s tým, 

že práce sa začnú po získaní potrebných povolení. Ďalej tajomník informoval o stave 

projektovej prípravy rekonštrukcie bývalej koniarne na centrum Universaal. Po dohode s OZ 

Univerzál prevezme fakulta projektovú dokumentáciu s tým, že bude pokračovať v procese 

získania stavebného povolenia. Stavebníkom bude FiF UK, pričom platí záväzok OZ Univerzál, 

že získa 1/3 prostriedkov potrebných na realizáciu projektu. Tajomník ďalej informoval, že 

obnova terrazza na chodbe na 2. poschodí, ktoré bolo zničené pri bombardovaní budovy 

koncom 2. sv. vojny, je vzhľadom na prebiehajúci semester naplánovaná po skončení 

semestra, resp. skúškového obdobia. 

 

 

 

   

Zapísal: Mgr. Radoslav Števčík, tajomník 

 

 

 

 Overil: prof. Marián Zouhar, PhD, dekan 

 


