ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO
SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V
BRATISLAVE

Zasadnutie sa uskutočnilo online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS dňa 1. februára 2022
o 13:00 hod.
Prítomní:
Mgr. Lucia Chudá (LCh, predsedníčka)
Filip Bajtoš (FB, 1. podpredseda)
Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 2. podpredseda)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH)
Bc. Ondrej Hablák (OH)
Bc. Martina Melíšková (MM)
Damián Samuel Ovečka (DSO)
Bc. Adam Kubinec (AK)
Ospravedlnený:
Bc. Andrej Ondrejka (AO)
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba zapisovateľa
LCh otvorila zasadnutie a v krátkosti predstavila program zasadnutia. Následne požiadala
prítomné senátorky/prítomných senátorov o schválenie programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, hlasovanie o programe a voľba zapisovateľa
Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK
Informovanie o diskusiách s Ľ. Paulisom a I. Radičovou
Diskusia o plánoch ŠČ AS FiF UK na letný semester ak. Roka 2021/2022
Rôzne
Záver zasadnutia

Hlasovanie o programe zasadnutia.
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

8

0

0

8

Program bol schválený.
Ďalej prebehlo hlasovanie o OH ako zapisovateľovi.

Hlasovanie o OH ako zapisovateľovi.
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

8

0

0

8

OH bol zvolený za zapisovateľa.
2.Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK
LCh otvorila diskusiu o termíne a o forme, ktorou majú prebiehať doplňovacie voľby do ŠČ
AS FiF UK. LCh predstavila 2 možnosti, ktorými sa môžu realizovať tieto voľby. Prvá možnosť
je, že doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK budú prebiehať online formou. Druhou možnosťou
je realizovať voľby prezenčnou formou. Takmer väčšina z prítomných senátoriek/senátorov sa
priklonila k možnosti online formy volieb do ŠČ AS FiF UK. Online forma volieb má viaceré
výhody, pričom medzi najvýraznejšie patrí predovšetkým vyššia účasť študentiek/študentov.
Samozrejme, že termín a aj forma, ktorou sa doplňovacie voľby budú realizovať, sa doladia
v úvode letného semestra.
Následne prebehla diskusia o členkách/členoch volebnej komisie. Prihlásil sa IDG, AK aj DSO.
Následne prebehlo hlasovanie o jednotlivých členoch.
Hlasovanie o IDG, ako o členovi volebnej komisie.
Za
Proti
8
IDG bol zvolený
volebnej komisie.

0
za

Zdržalo sa

Prítomní

0

8

Zdržalo sa

Prítomní

0

8

člena

Hlasovanie o AK, ako o členovi volebnej komisie.
Za
Proti
8
AK bol zvolený za člena volebnej
komisie.

0

Hlasovanie o DSO, ako o členovi volebnej komisie.
Za
Proti
8
DSO bol zvolený
volebnej komisie.

0
za

Zdržalo sa

Prítomní

0

8

člena

Následne prebehlo hlasovanie
o predsedovi volebnej komisie.
Navrhnutý bol IDG.
Hlasovanie o IDG, ako o predsedovi volebnej komisie.
Za
Proti
Zdržalo sa
8

0

0

Prítomní
8

IDG bol zvolený za predsedu
volebnej komisie.

3. Informovanie o diskusiách s Ľ. Paulisom a I. Radičovou.
DSO v januári absolvoval stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR (MŠ SR)
Ľudovítom Paulisom a tiež s profesorkou Ivetou Radičovou. Hlavnou témou rozhovorov bola
vysokoškolská novela, ktorá upraví fungovanie vysokých škôl. Okrem toho sa venovali aj
plagiátorstvu či zlepšeniu komunikácie medzi MŠ SR a vysokými školami.
A) Stretnutie s Ľudovítom Paulisom
DSO informoval o stretnutí, ktoré absolvoval so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom na
pôde MŠ SR. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu
a vysokých škôl, Martin Kanovský. Dôležitým bodom, ktorý sa na stretnutí preberal, bol počet
študentov v akademickej samospráve a jej garancia na fakultnej úrovni. Študenti po schválení
vysokoškolskej novely budú zastúpení v akademickej samospráve v minimálnom počte ¼.
Tento počet, ktorý je minimálny a vďaka kompromisu nemá stanovenú hornú hranicu, si budú
môcť jednotlivé fakulty upravovať podľa svojich vnútorných nariadení. Študenti budú mať
garanciu zastúpenia vo všetkých orgánoch na úrovni fakulty, ak budú vytvorené, s výnimkou
Vedeckej rady.
Ďalším dôležitým bodom stretnutia bolo rokovanie o možnosti zlepšenia komunikácie medzi
MŠ a medzi vysokými školami resp. konkrétne medzi MŠ a študentkami/študentmi. V súčasnej
dobe je do maximálnej možnej miery kontakt umožnený. Dôležitým prostriedkom komunikácie

je študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Hociktorý študent sa však môže prípadne
kedykoľvek obrátiť na MŠ s otázkami, ktoré ho zaujímajú.
Ďalším bodom bola téma akademického podvodu. V dnešnej dobe, keď rezonujú spoločnosťou
témy ako plagiátorstvo, je veľmi dôležité hovoriť o kvalitných systémoch, ktoré odhalia
akékoľvek snahy o krádež cudzích myšlienok bez náležitého citovania. Aj preto je veľmi
dôležité, aby sa o tomto probléme viedli odborné diskusie, ktoré zvýšia medzi
študentkami/študentmi povedomie o tom, ako náležite citovať. DSO ocenil definovanie
akademického podvodu a možnosti jeho sankcionovania ako správneho deliktu. Toto
sankcionovanie však nebude uplatniteľné retrospektívne, čo vyvolalo debatu o sporných
záverečných prácach verejných činiteľov v minulosti.
Jednou z ďalších tém bola Správna rada, ktorá sa stala bodom sporu v uplynulom období. Táto
rada by mala byť vytvorená z nezávislých osobností nielen z vedeckého prostredia, pričom
debata sa sústredila hlavne na nominantovi študentskej časti Akademického senátu. Ten jediný
bude mať výnimku a bude ním môcť byť aj študent, prípadne iný člen Akademickej obce
v prípade, že nebude priamo členom Akademického senátu. Na stretnutí sa zapísala poznámka,
aby sa na študentského nominanta nevzťahovala ani podmienka dosiahnutia aspoň prvého
stupňa vysokoškolského vzdelania. Z tohto bodu vznikla domnienka, že hrozba politizácie
akademického prostredia po medzirezortnom pripomienkovom konaní už v daných bodoch
novely nehrozí.
Riešili sa i materiály, na základe ktorých MŠ tvorilo návrh reformy. Štátny tajomník Paulis dal
k dispozícií k nahliadnutiu podklady širokej škály výskumu od zahraničných štúdií nezávislých
inštitúcií po výskumy orientované na domáce prostredie.
Diskutovalo sa i o plánovanom zavedení OP+ režimu na vysokých školách, pričom MŠ bolo
požiadané, aby vydalo apel smerom k Úradu verejného zdravotníctva za nepolarizovanie
akademickej obce. Niekoľko dní po stretnutí bol plánovaný režim OP+ zrušený.
V nereformných témach DSO načrtol možnosti iných foriem učiteľskej praxe pre študentov
učiteľstva, zvýraznenú potrebu športových aktivít pre študentov i v období pandémie
a užitočnosť stanovenia minimálnych podmienok prijímania na VŠ. Zástupcovia MŠ si všetky
pripomienky vypočuli a reflektovali.
Diskusia k jednotlivým bodom stretnutia prebiehala priebežne počas referovania o stretnutí.
Postupne sa zapojili viacerí členovia senátu vrátane AK, BH, IDG a LCh.
B) Stretnutie s Ivetou Radičovou
Stretnutie s bývalou premiérkou SR prebehlo týždeň po stretnutí so štátnym tajomníkom.
Dôležitým bodom stretnutia s I. Radičovou bola forma spätnej väzby od študentov na kvalitu
vzdelávacieho procesu. I. Radičová a DSO spoločne uvažovali o formách, ktoré by na jednej
strane pomohli zlepšiť kvalitu vzdelávania a na druhej strane by pritiahli študentov k tomu, aby
sa v anketách vyjadrovali. Aj na FiF UK je veľkým problémom hlavne to, že do ankety sa
každoročne zapája len malé množstvo študentov. Výsledkom tohto bodu diskusie bolo
vyzdvihnutie potreby zvýšenia počtu uzatvorených otázok, nahradenie väčšiny otvorených
otázok škálovaním a tak vo všeobecnosti skrátenie času potrebného na vyplnenie Študentskej
ankety, no predovšetkým patričná reflexia názorov študentov a ich verejné diskutovanie.
Ďalším bodom bola novela vysokoškolského zákona. I. Radičová a DSO sa zhodli, že je
potrebné vykonať zmeny vo vysokom školstve aj v záujme toho, aby sa rozšírili kompetencie

rektora či dekana a Správna rada bola prostriedkom, ktorý zabezpečí transparentnú
samosprávu. Všetky zmeny je potrebné riešiť konštruktívnym dialógom, o ktorý sa snažia
všetky zúčastnené strany. Poukázalo sa na dobré zmeny, ktoré so sebou novela prináša, ako sú
funkčné miesta profesorov a docentov i motivačné štipendiá pre nadaných maturantov.
V nadväznosti na tému akademických podvodov sa pozornosť obrátila aj na spornú záverečnú
prácu ministra školstva B. Gröhlinga. Čiastočné vysvetlenie podali už na predošlom stretnutí
Ľ. Paulis a M. Kanovský, no aj I. Radičová podala svoj pohľad na vec a DSO až pri jej
vysvetlení akceptoval, že vzhľadom na stanovené podmienky v dobe, kedy bola záverečná
práca písaná, sa nemôže porovnávať s inými spornými prácami danej kauzy, hoci možno
nepatrí medzi najkvalitnejšie. Zdôraznená bola úloha antiplagiátorských systémov.
I. Radičová vyjadrila podporu študentom nielen Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
a ochotu konzultovať.
Diskusia k jednotlivým bodom stretnutia prebiehala priebežne počas referovania o stretnutí.
Postupne sa zapojili viacerí členovia senátu vrátane AK, BH, IDG a LCh.
V závere DSO skonštatoval nádej, že MŠ i vedeniu vysokých škôl ide o to isté – kvalitnejšie
a atraktívnejšie školstvo na Slovensku. Ocenil sa tiež prínos konštruktívneho dialógu na oboch
stretnutiach. Súčasne načrtol možnosť tretieho stretnutia - ŠČ AS FiF UK s ministrom školstva,
B. Gröhlingom, na ktorom by sa mohli prediskutovať posledné veci pred rokovaním o novele
v parlamente. ŠČ AS zváži túto možnosť v najbližších týždňoch a vráti sa ku nej na ďalšom
zasadnutí.
4. Diskusia o plánoch ŠČ AS FiF UK na letný semester ak. roka 2021/2022
IDG navrhoval, že by sme mohli k príležitosti MDŽ otvoriť pásmo diskusií k rôznym témam.
Pozvali by sme rôznych hostí, ktorí by mohli diskutovať o témach ako napríklad feminizmus či
postavenie ženy v spoločnosti.
DSO navrhoval pravidelné diskusie o zaujímavých témach, ktoré sa týkajú každodenného
života študentov. Mohli by sa konať raz za dva týždne. Týmito diskusiami by sa zvyšovala
informovanosť študentov.
5. Rôzne
LCh informovala o tom, že výsledky ankety sú zverejnené. K výsledkom ankety bude osobitné
zasadnutie senátu ŠČ AS FiF UK, kde sa budeme venovať jednotlivých podnetom.
Zároveň sme sa zhodli na tom, že v priebehu mesiacov marec až apríl sa na sociálnej sieti
Instagram budú postupne prezentovať členky a členovia ŠČ AŠ FiF UK.
Záver zasadnutia
LCh ukončila zasadnutie senátu.

Zapisovateľ: Bc. Ondrej Hablák
Overila: Mgr. Lucia Chudá
V Bratislave, dňa 6.2.2022

