ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO
SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Zasadnutie sa uskutočnilo on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa 23.09.2021 o
20:00 hod.
Prítomní:
Mgr. Barbora Hurtuková (BH, 1. podpredsedníčka)
Mgr. Veronika Goldiňáková (VG, 2. podpredsedníčka)
Bc. Ondrej Hablák (OH)
Mgr. Lucia Chudá (LCh)
Bc. Adam Kubinec (AK)
Bc. Martina Melíšková
Neprítomní:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa
Prvá podpredsedníčka BH predstavila program zasadnutia a požiadala členov senátu o prípadné
návrhy k zmene programu. Pripomienky neboli žiadne, preto BH požiadala o schválenie
programu v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa
2. Slovo predsedu AS FiF UK - Dr. Martin Bača
3. Návrh a voľba volebnej komisie do volieb ŠČAS FiF UK
4. Rôzne
5. Záver
Hlasovanie o programe senátu
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

Program bol schválený.
Hlasovanie o MM ako o zapisovateľke
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

MM bola zvolená za zapisovateľku zasadnutia.
2. Slovo predsedu AS FiF UK - Dr. Martin Bača
Dr. Martin Bača ako predseda AS FiF UK prijal pozvanie na zasadanie prvého senátu
v akademickom roku 221/2022. Dr. Bača predstavil členom senátu najdôležitejšie rozhodnutia

najbližších dní. Išlo najmä o rozpravu o voľbách do AS UK a AS FiF UK ako do
zamestnaneckej časti, tak aj študentskej. Jeho návrhom bolo, aby voľby do ŠČAS FiF UK
prebehli v rovnakom termíne ako voľby do Zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF
UK. Objasnil senátu význam kandidatúry do AS UK, poprosil o propagáciu týchto volieb, aby
sme ako fakulta obsadili významné miesto v AS UK. Následne senátorom odpovedal na otázky
ohľadom organizácie blížiacich sa volieb.
Dr. Bača senát informoval o nadchádzajúcich viacerých zasadnutiach, ktoré sa budú týkať
Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave a o zvýšenom množstve zasadnutí
a prerokovávaní agendy.
Predseda Dr. Bača pripomenul senátu aj nomináciu do Rady kvality z ŠČAS UK.
Ku koncu svojho slova nás predseda Dr. Bača informoval o prezenčnom zasadaní senátu
4.10.2021. Senátori sa zhodli, že prezenčné zasadanie senátu im vyhovuje. Následne sa Dr.
Bača so senátom rozlúčil s prianím príjemného večera.
3. Návrh a voľba volebnej komisie do volieb ŠČAS FiF UK
BH v treťom bode otvorila diskusiu o návrhu a voľbe volebnej komisie. BH a AK končia
v tomto akademickom roku mandát a uvažujú o kandidatúre aj v ďalšom volebnom období,
z tohto dôvodu nemôžu byť súčasťou volebnej komisie. Dr. Bača sa vo svojej rozprave
vyslovil, že najlepší termín pre voľby by bol 13. október 2021 od 9.00 - 15.00 hod.. LCh, MM
a OH vyjadrili záujem o post členov volebnej komisie. Ďalej BH objasnila povinnosti predsedu
volebnej komisie ako rozosielanie informačného emailu, zber prihlášok, kontrola volebných
lístkov, spísanie volebnej zápisnice. Pri diskusii o predsedovi volebnej komisie bola navrhnutá
LCh, ktorá s návrhom súhlasila. Senátori sa zhodli, že najlepšie miesto na uskutočnenie volieb
je miestnosť G003 na Gondovej ulici. Nasledovala rozsiahla diskusia o samotnej organizácii
volieb a deľba práce medzi senátorov, t. j. – tlač volebných lístkov, zoznamu študentov,
zabezpečenie urny, propagácia na sociálnych sieťach, vytvorenie eventu na Facebooku a pod.
Senátori prešli k hlasovaniu o dátume volieb, o členoch volebnej komisie a jej predsedníctve.
1.Hlasovanie o termíne volieb (13.10.2021):
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

Hlasovanie o termíne volieb bolo schválené.
2.Hlasovanie o členoch volebnej komisie:
Hlasovanie za OH ako člena volebnej komisie:
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

OH bol zvolený za člena volebnej komisie.
Hlasovanie za LCh ako členku volebnej komisie:
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

LCh bola zvolená za členku volebnej komisie.
Hlasovanie za MM ako členku volebnej komisie:
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

MM bola zvolená za členku volebnej komisie.
3.Hlasovanie o LCH ako predsedníčke volebnej komisie:
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

LCh bola zvolená za predsedníčku volebnej komisie.
4.
Rôzne
V poslednom bode zasadnutia sa senát venoval možným nomináciám do AS UK. AK vyjadril
odhodlanie kandidovať. Senátori vyjadrili odhodlanie každý po svojej osi osloviť študentov,
aby kandidovali.
VG sa informovala o možnosti voľby cez internet, aby nebolo potrebné zúčastniť sa prezenčne.
AK vysvetľoval riziká zabezpečenie a možnosti zneužitia volieb.
Ďalej prerokovávali funkcie a činnosť Rady kvality, do ktorej je potrebné nominovať člena
z ŠČAS FiF UK. LCh navrhla svoju nomináciu do Rady kvality. Senátori súhlasili s týmto
návrhom a pristúpili k hlasovaniu.
1.Hlasovanie o LCH ako o členke Rady kvality:
Za

Proti

Zdržalo sa

Prítomní

6

0

0

6

LCh bola zvolená za členku Rady kvality.
VG pripomenula, že v miestnosti G246 sa bude vo štvrtky stretávať spolok Light FiF UK. AK
upozornil,, aby boli členovia spolku pridaní na menný zoznam.
Súčasní členovia senátu prerokovávali prístupové údaje k sociálnym sieťam, ktoré patria ŠČAS
FiF UK. AK spomenul aj nové šablóny, ktoré zverejnila UK po rebrandingu. OH organizuje

sprevádzanie po fakulte a pripomenul zverejňovanie propagačných materiálov na sociálnych
sieťach.
5. Záver
BH sa poďakovala prítomným senátorom a senátorkám za ich účasť na zasadnutí a popriala
príjemný zvyšok týždňa.
V Bratislave, 23.09.2021
Zapisovateľka: Bc. Martina Melíšková
Overila: Mgr. Barbora Hurtuková

