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ZÁPISNICA č. 4/2020 
z mimoriadneho zasadnutia vedenia fakulty zo dňa 5. 5. 2020 

 
PROGRAM: 

1. Uvoľňovanie reštriktívnych opatrení na FiF UK 
2. Prijímacie pohovory 2020 
3. Rokovania s vedúcimi katedier 
4. Monitoring individuálnych výkonov 
5. Rôzne 

 
PRÍTOMNÍ: Marián Zouhar, Lucia Lichnerová, Mariana Szapuová, Aneta Világi, Miloslav Vojtech, 

Vladimír Zvara, Martin Bača, Radoslav Števčík 

 

Zasadnutie otvoril dekan Marián Zouhar. 

1. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu a postupné uvoľňovanie reštrikcií zavedených z 

dôvodu pandémie COVID-19 dekan navrhol zmierňovanie obmedzení činnosti fakulty. Od 11. 

mája 2020 sa ruší domácka práca pre všetkých zamestnancov fakulty, ktorí svoju pracovnú 

činnosť vykonávajú touto formou od 9. marca 2020. Výučba sa aj naďalej uskutočňuje 

dištančnou formou. Dekan, prodekani, tajomník, vedúci katedier a vedúci oddelení určia svojim 

priamym podriadeným, ktorí nevykonávajú pedagogickú alebo výskumnú činnosť, čas, v ktorom 

sa musia od 11. mája 2020 zdržiavať na pracovisku, a to v závislosti od rozsahu práce, pričom 

tento čas budú upravovať podľa aktuálneho vývoja tak, aby všetky pracovné povinnosti boli 

splnené včas a riadne. Tajomník fakulty zabezpečí, aby na pracovisku boli k dispozícii 

dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov a návštevníkov fakulty. 

2. Prodekanka Szapuová informovala o príprave prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň štúdia. 

Vedenie fakulty prijalo nasledovné závery: 

a) Modifikuje sa bod 4. Pravidiel prijímacieho konania na bc. stupeň štúdia na AR 2020/2021 v 

tom zmysle, že pre ŠP dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika 

sa skúšky špecifických študijných predpokladov realizovať nebudú. Na uvedené ŠP budú 

uchádzači prijímaní na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov, 

vykonaných v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť scio.cz. 

b) Modifikuje sa bod 9. Pravidiel prijímacieho konania na bc. stupeň štúdia na AR 2020/2021, 

konkrétne ustanovenie týkajúce sa maximálneho počtu získaných bodov, a to tak, že 

maximálny počet získaných bodov je 100, okrem ŠP žurnalistika, v prípade ktorého 

uchádzači môžu získať max. 120 bodov (100 za test VŠP a 20 za vlastnú tvorbu. 

c) Modifikuje sa bod 6. Pravidiel prijímacieho konania na mgr. stupeň štúdia v tom zmysle, že 

na ŠP marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia budú uchádzači prijímaní na 

základe hodnoty dosiahnutého vážené priemeru v bakalárskom štúdiu. Prijímacia skúška na 

uvedené ŠP sa nebude realizovať, 



 

2 
 

d) Vedenie fakulty súhlasí s otvorením 2. kola prijímacieho konania na bc. stupeň štúdia pre tie 

študijné programy,  na ktoré sa prihlásil menší alebo rovnaký počet uchádzačov ako bol 

plánovaný počet na prijatie v riadnom termíne podávania prihlášok do 29. 2. 2020. 

Prodekan Zvara informoval o príprave prijímacích pohovorov na tretí stupeň štúdia. Prijímacie 

pohovory sa uskutočnia 29. júna 2020 (v individuálnych prípadoch bude možné termín posunúť), 

a to prezenčnou formou za účasti prijímacej komisie a uchádzačov, pričom budú dodržané 

všetky platné hygienické štandardy. 

3. Dekan informoval o uskutočnených individuálnych rokovaniach s vedúcimi katedier, ktoré sa 

konali z iniciatívy vedúcich katedier. Zároveň informoval o tom, že v termíne od 18. mája 2020 

do 21. mája 2020 sa uskutočnia individuálne rokovania so všetkými vedúcimi katedier (za 

prítomnosti prodekanov). Programom rokovania bude systemizácia funkčných miest na 

katedrách na akademický rok 2020/2021, vedeckovýskumné a pedagogické výkony katedier, 

plány kariérneho rastu na katedrách, zabezpečenie výučby v akademickom roku 2020/2021, 

plánovanie prípravy nových študijných programov podľa podmienok novej akreditácie a pod. 

Dekan oboznámi vedenie fakulty a vedúcich katedier s harmonogramom stretnutí v krátkom 

čase. Rokovania sa uskutočnia online prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

4. Dekan informoval o monitoringu individuálnych výkonov pedagogických a výskumných 

zamestnancov za rok 2019. Zber údajov prostredníctvom aplikácie EVITA bol ukončený. Zároveň 

sa pripravuje prehľad výkonu v pedagogickej, publikačnej a grantovej činnosti, aj spolu s 

vyhodnotením plnenia minimálnych požiadaviek. 

5. Prodekan Zvara informoval o spustení informačnej kampane týkajúcej sa vyhlásenej Ceny 

Daniela Tupého, ktorú organizuje FiF UK a ŠČ AS FiF UK v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku 

a pod záštitou verejnej ochrankyne práv prof. Patakyovej. 

Vzhľadom na to, že zmluve o zabezpečení lektorátu tureckého jazyka na FiF UK vyprší platnosť v 

júni 2020, prodekanka Világi preverí možnosti jej predĺženia, resp. nahradenia obdobnou 

zmluvou uzatvorenou medzi FiF UK a príslušnou inštitúciou na tureckej strane. 

Prodekan Vojtech informoval o zabezpečení podkladov pre Mincovňu Kremnica v súvislosti s 

výrobou pamätnej medaily FiF UK pri príležitosti 100. výročia jej založenia. 

Prodekanka Lichnerová a prodekan Vojtech informovali o výsledku inventúry študijných 

predmetov, ktoré sú klasifikované ako praxe, stáže, exkurzie a pod. Takisto informovali o 

úpravách študijných plánov niektorých študijných programov podľa požiadaviek katedier. 

Predseda AS FiF UK informoval o zasadnutí senátu, ktoré je naplánované na 11. mája 2020. 

Takisto informoval o rámcových termínoch nasledujúcich zasadnutí a o možnostiach 

prerokovania potrebných materiálov v senáte. 

Tajomník fakulty informoval o stave prípravy prvej fázy debarierizácie budovy na Štúrovej 9. 

Takisto informoval o prebiehajúcich opravách a rekonštrukciách. Informoval aj o výsledku 

obstarávania niektorých propagačných predmetov, ktoré sa pripravujú pri príležitosti otvorenia 

stého akademického roku. 

Dekan informoval o stave prípravy výročnej správy za rok 2019. Konštatoval, že výročná správa 

je vo fáze finálnej prípravy a bude možné ju v krátkom čase predložiť na rokovanie AS FiF UK. 

Dekan takisto informoval o plánovaní zasadnutia Vedeckej rady FiF UK v máji a v júni 2020, 

pričom júnové zasadnutie bude posledným zasadnutím vedeckej rady v súčasnom funkčnom 

období. 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Števčík, tajomník Overil: prof. Marián Zouhar, PhD., dekan 


