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

Zasadnutie sa uskutočnilo online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS dňa 13. decembra
2021 o 12:00 hod.
Prítomní:
Mgr. Lucia Chudá (LCh, predsedníčka)
Filip Bajtoš (FB, 1. podpredseda)
Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 2. podpredseda)
Mgr. Veronika Goldiňáková (VG)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH)
Bc. Ondrej Hablák (OH)
Bc. Martina Melíšková (MM)
Damián Samuel Ovečka (DSO)
Bc. Adam Kubinec (AK)
Bc. Andrej Ondrejka (AO)
Ospravedlnení: -

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.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba zapisovateľa
2. Diskusia o návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických a
výskumných zamestnancov na FiF UK od 1. februára 2022.
3. Diskusia o návrhu dekana na dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 5/2019 Organizačný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, v znení dodatkov č. 1 a 2.
4. Prerokovanie najnovšieho znenia novely zákona o vysokých školách, zhodnotenie výsledkov
MPK a ďalšie plány.
5. Rôzne
6. Záver zasadnutia

Hlasovanie o programe zasadnutia.
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

10

0

0

10

Program bol schválený.
Ďalej prebehlo hlasovanie o IDG ako zapisovateľovi.
Hlasovanie o IDG ako zapisovateľovi.
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

10

0

0

10

IDG bol zvolený za zapisovateľa.
2. Diskusia o návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických
a výskumných zamestnancov na FiF UK od 1. februára 2022.
LCh predstavila návrh dekana a ozrejmila detaily spojené s obsahom návrhu. V diskusii
vyjadrili svoje postoje k návrhu BH, IDG, FB, LCh, DSO a AK. Výsledkom diskusie bol
konsenzus vyjadrenia podpory tomuto návrhu.
3. Diskusia o návrhu dekana na dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 5/2019
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, v znení
dodatkov č. 1 a 2.
LCh v krátkosti predstavila návrh dekana. Následne prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili
IDG, BH, VG, MM, LCh, DSO, OH a AK. Senátorky/senátori vyjadrili podporu zámeru
zefektívniť činnosť administratívnych pracovníčok/administratívnych pracovníkov. V diskusii
odznela kritika návrhu s ohľadom na skutočnosť, že návrh ráta so znížením počtu
administratívnych
pracovníčok/administratívnych
pracovníkov.
Detailnejšie
boli
prediskutované aj benefity, ktoré návrh prináša. BH, MM a VG zdieľali vlastné skúsenosti so
sekretariátmi katedier, na ktorých už v súčasnosti funguje model, ktorý je analogický k
navrhovanému. Výsledkom tak bola kritická reflexia jednotlivých aspektov návrhu a zvýšenie
informovanosti senátoriek/senátorov pred hlasovaním o návrhu na pôde AS FiF UK.
4. Prerokovanie najnovšieho znenia novely zákona o vysokých školách, zhodnotenie
výsledkov MPK a ďalšie plány.
LCh predostrela informácie ohľadom súčasného diania ohľadom novely zákona o vysokých
školách. Oboznámila senátorky/senátorov s najnovším znením novely, ako aj s výsledkami
medzirezortného pripomienkového konania. AK, IDG a DSO taktiež zhodnotili svoje vlastné

postoje ohľadom negatív a pozitív, ktoré súčasný návrh prináša. Následne boli prerokované
plány postupu ŠČ AS FiF UK v protestných aktivitách proti novele zákona o vysokých školách.
5. Rôzne
MM navrhla riešiť skutočnosť, že fakultné protipandemické opatrenia vyústili do diskriminácie
časti študentov FiF UK. Študenti, ktorí študujú na katedrách, na ktorých sa v súčasnom
akademickom roku neotvoril dostatočný počet predmetov, nedostali možnosť si chýbajúce
kurzy nahradiť, nakoľko nasledovali odporúčanie, aby si študenti nezapisovali predmety na
iných katedrách. Časť študentov tak prišla o možnosť nárokovať si na prospechové štipendium,
nakoľko v semestri nezískali dostatočný počet kreditov. Senátorky/senátori súhlasili, aby bola
situácia komunikovaná a vyriešená, aby k podobnému problému nedošlo v priebehu letného
semestra. AK pripomenul skutočnosť, že do Akreditačnej rady UK bude možné nominovať
študentského zástupcu. DSO prejavil záujem o nomináciu. AK tiež komunikoval so
senátorkami/senátormi aktuálnu agendu AS UK. Do diskusie k postrehom AK sa zapojili
viacerí senátori. Posledný prerokovaný bod priniesol DSO. Ten poukázal na skutočnosť, že
študentom ostatných fakúlt, ktorí v rámci svojho študijného programu navštevujú prednášky
FiF UK, neprichádzajú fakultné hromadné maily. Senátorky/senátori vyjadrili ochotu
komunikovať tento technický problém a prispieť tak
k jeho odstráneniu.
6. Záver zasadnutia
LCh ukončila zasadnutie senátu.

Zapisovateľ: Bc. Ivan Dominik Greguš
Overila: Mgr. Lucia Chudá
V Bratislave, dňa 16.12.2021

