
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ 

FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo kombinovane dňa 12. 12. 2022 v čase od 13:30 v miestnosti 

G246/1 v budove na Gondovej ulici č. 2 v Bratislave. 

 

Prítomní: 

Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, predseda) 

Damián Samuel Ovečka (DSO, 1. podpredseda)  

Magdaléna Martišková (MaM, 2. podpredsedníčka) 

Filip Bajtoš (FB) 

Martin Bednárik (MB) 

Bc. Vanesa Bohunská (VB) 

Bc. Katarína Csikosová (KC) – pripojená online od 14:00 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 

Miroslav Malinovský (MiM) 

Bc. Andrej Ondrejka (AO) 

 

Ospravedlnení: 

 –  

 

1. Úvod, schválenie programu a voľba zapisovateľa  

Zasadnutie otvoril IDG, ktorý prítomným predstavil program 4. riadneho zasadnutia 

v nasledujúcom znení: 

1. Úvod, schválenie programu a voľba zapisovateľa  

2. Nominácie do Etickej rady FiF UK za ŠČ AS FiF UK 

3. Voľby do Študentskej rady vysokých škôl – aktualizácia komisie a prípadná 

dodatočná voľba členov komisie 

4. Diskusia o aktuálnom dianí v ŠČ AS FiF UK – s prípadnými ďalšími súvisiacimi 

návrhmi 

5. Agenda ŠČ AS FiF UK na obdobie december 2022 až február 2023 

6. Rôzne 

7. Ukončenie zasadnutia 

Následne prebehlo hlasovanie o programe: 

Hlasovanie č. 1 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o programe zasadnutia 9 0 0 9 

 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

 



Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutá bola BH: 

 

Hlasovanie o zapisovateľke: 

Hlasovanie č. 2 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o zapisovateľke 9 0 0 9 

 

BH bola zvolená za zapisovateľku zasadnutia. 

 

2. Nominácie do Etickej rady FiF UK 

Do 12. 12. 2022 (vrátane) je potrebné predložiť dekanovi FiF UK návrhy osôb do Etickej rady 

FiF UK. Prvý návrh predložil DSO, ktorý prítomným predstavil nomináciu Emy Filipovej 

(3buHISL) so zdôvodnením, že študentku pozná a na základe doterajšieho vnímania u nej 

pozoruje nadpriemerné sociálne cítenie, empatiu a iné osobnostné kvality, ktoré predstavujú 

záruku vhodnej kandidátky. Uviedol, že študentka má zároveň ambíciu pokračovať v štúdiu aj 

na magisterskom stupni, čiže sa predpokladá istá funkčná kontinuita. DSO všetkým predniesol 

detailný návrh s predstavením osoby a požiadal prítomných o podporu uchádzačky. 

IDG následne požiadal o hlasovanie: 

Hlasovanie o nominácii Emy Filipovej do Etickej rady FiF UK: 

 Hlasovanie č. 3 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o nominácii Emy Filipovej 9 0 0 9 

 

Ema Filipová bola zvolená za nominantku do Etickej rady FiF UK. 

 

MB pokračoval v diskusii, v ktorej predstavil svoju nomináciu. Uviedol, že má ambíciu po 

prípadnom zvolení rozšíriť povedomie o pôsobnosti Etickej rady FiF UK a Etickom kódexe 

FiF UK. Zastáva názor, že študenti nie sú veľmi dobre informovaní o orgánoch, na ktoré sa 

môžu ako študenti v prípade potreby obrátiť, preto by rád prostredníctvom svojej nominácie 

sfunkčnil ich význam. V závere diskusie požiadal prítomných o podporu svojej kandidatúry. 

 

 



Hlasovanie o nominácii Martina Bednárika do Etickej rady FiF UK: 

Hlasovanie č. 4 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o nominácii Martina Bednárika 9 0 0 9 

 

Martin Bednárik bol zvolený za nominanta do Etickej rady FiF UK.  

DSO sa zaviazal ešte v daný deň spísať nomináciu MB a pripojiť ju k nominácii Emy 

Filipovej pri odovzdaní na dekanát. 

 

3. Voľby do Študentskej rady vysokých škôl – aktualizácia komisie a prípadná 

dodatočná voľba členov komisie 

Dňa 15. 12. 2022 sa uskutočnia voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Počas minulého 

zasadnutia bola zvolená volebná komisia v zložení BH, MiM, AO a IDG, dodatočne však 

vznikla potreba ďalšej nominácie. Namiesto MiM, ktorý z komisie odstúpil z dôvodu 

kandidovania vo voľbách bola nominovaná VB. 

IDG požiadal prítomných o hlasovanie o novom zložení volebnej komisie v zastúpení BH, 

AO, IDG a VB: 

Hlasovanie o novom zložení volebnej komisie na voľby do ŠRVŠ: 

Hlasovanie č. 5 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o aktualizácii volebnej komisie 

ŠRVŠ 

10 0 0 10 

 

4. Diskusia o aktuálnom dianí v ŠČ AS FiF UK 

IDG predstavil prítomným svoju ambíciu podieľať sa aj naďalej na rozličných udalostiach 

a aktivitách, medzi ktoré aktuálne patrí najmä výpomoc pri fakultnom Dni otvorených dverí 

2023 a organizácia fakultného plesu. 

Do diskusie sa zapojila BH, ktorá otvorila tému voľby nového predsedníctva ŠČ AS FiF UK. 

V krátkom príhovore predniesla námietky voči aktuálnemu predsedníctvu IDG a vyjadrila 

podporu DSO ako potenciálnemu predsedovi ŠČ AS FiF UK.  

MiM takisto súhlasil s voľbou nového predsedníctva, pričom uviedol, že komunikácia zo 

strany IDG nebola vždy vhodná a korektná, a práve preto by podľa jeho názoru mohlo byť 



nové predsedníctvo dobrým nástrojom na plné využitie potenciálu všetkých senátorov aj bez 

komunikačných nedostatkov. 

MB zdieľal názor o vhodnosti usporiadať nové voľby do predsedníctva ŠČ AS FiF UK 

a dodal, že na zefektívnenie komunikácie by bolo vhodné využívať oficiálny komunikačný 

nástroj MS TEAMS namiesto komerčnej sociálnej siete Messenger. S tým súhlasil aj MiM, 

ktorý rovnako považuje Messenger za nevhodný nástroj na komunikáciu v rámci senátorskej 

agendy. 

V závere sa prihlásil FB, ktorý vyjadril súhlas s obsahom prebiehajúcej diskusie a zároveň 

upozornil, že nie vhodné riešiť interné konflikty vtiahnutím externých osôb. Uviedol, že 

vnútorne nezhody je potrebné vyriešiť interne bez vplyvu nezainteresovaných účastníkov. 

Po ukončení diskusie IDG vyhlásil voľby do predsedníctva ŠČ AS FiF UK. Na základe 

návrhu BH a všeobecnej zhode prebehlo hlasovanie o aklamatívnom hlasovaní: 

Hlasovanie o aklamatívnom spôsobe hlasovania: 

Hlasovanie č. 6 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o aklamatívnom spôsobe hlasovania 8 1 1 10 

 

Aklamatívny spôsob hlasovania o novom predsedníctve bol prijatý. 

 

DSO prijal návrh BH o kandidatúre na predsedu ŠČ AS FiF UK, IDG požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie o DSO ako o novom predsedovi ŠČ AS FiF UK: 

Hlasovanie č. 7 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o novom predsedovi ŠČ AS FiF UK 

(Damián Samuel Ovečka) 

8 1 1 10 

 

 

Za nového predsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Damián Samuel Ovečka. 

 

 

 

 



Na post 1. podpredsedu sa prihlásil IDG, následne požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie o IDG ako o novom 1. podpredsedovi ŠČ AS FiF UK: 

Hlasovanie č. 8 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o novom 1. podpredsedovi ŠČ AS 

FiF UK (Ivan Dominik Greguš) 

9 0 1 10 

 

Za nového 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Ivan Dominik Greguš. 

 

Na post 2. podpredsedníčky ŠČ AS FiF UK bola na základe návrhu BH nominovaná MaM, 

ktorá nomináciu prijala, následne prebehlo hlasovanie. 

Hlasovanie o MaM ako o novej 2. podpredsedníčke ŠČ AS FiF UK: 

Hlasovanie č. 9 Za Proti Zdržali sa Prítomní 

Hlasovanie o novej 2. podpredsedníčke ŠČ AS 

FiF UK (Magdaléna Martišková) 

9 0 1 10 

 

Za novú 2. podpredsedníčku ŠČ AS FiF UK bola zvolená Magdaléna Martišková. 

 

Na základe výsledkov boli za nových členov predsedníctva ŠČ AS FiF UK riadne 

zvolení: 

Damián Samuel Ovečka – predseda ŠČ AS FiF UK 

Ivan Dominik Greguš – 1. podpredseda ŠČ AS FiF UK 

Magdaléna Martišková – 2. podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK 

 

5. Agenda ŠČ AS FiF UK na obdobie december 2022 – január 2023 

Prioritné aktivity nasledujúcich mesiacov predstavuje organizácia fakultného plesu 

a výpomoc pri Dni otvorených dverí. 

Prítomní senátori prejavili záujem o organizáciu plesu, ktorý sa uskutoční 10. 02. 2023. Na 

základe predbežných rozhovor sa dohodli, že sa čo najskôr stretnú s dr. Stankovou, ktorá 

v minulosti organizovala ples a dohodnú sa na možnej spolupráci (DSO sa skontaktuje s dr. 

Stankovou). Na stretnutie sa prizvú aj ďalšie relevantné osoby z prostredia fakulty, s ktorými 

sa preberie rozpočet, organizácia a iné nutnosti, ktoré vyplývajú z prípravy fakultného plesu. 



Deň otvorených dverí na FiF UK sa uskutoční 28. 01. 2023, aktuálne sú funkčne zapojení 

senátori BH, MaM, DSO a MiM. Ostatní senátori boli prizvaní do spolupráce najmä ako 

skúsení informátori pre potenciálnych uchádzačov.  

DSO informoval, že 14. 12. 2022 prídu na fakultu stredoškolskí študenti, ktorí by radi 

spoznali študentský vysokoškolský senát. Udalosť sa bude realizovať na pôde KPA 

v miestnosti 207.  

Záujem o participáciu prejavili BH a DSO. 

 

Rôzne: 

MB sa informoval o výsledku rokovania p. prorektora R. Masaryka s políciou ohľadom 

zásahu počas novembrových udalostí, ale keďže nik z prítomných nedisponoval aktuálnymi 

informáciami, MB sa rozhodol kontaktovať p. prorektora R. Masaryka a p. tajomníka FiF UK 

s cieľom získať informácie o zásahu polície voči študentom. Prítomných bude informovať 

v kópii. 

DSO ako nový predseda požiadal všetkých senátorov o vypracovanie a zaslanie ich vlastnej 

senátorskej agendy na jeho oficiálny email. 

 

Záver: 

DSO sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a za príspevky do diskusie a ukončil 

rokovanie. 

 

V Bratislave 12. 12. 2022 

Zapísala: Mgr. Barbora Hurtuková 

Overil: Damián Samuel Ovečka 

 

 

 


