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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave 

 
Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 10. 02. 2023 o 18:00 online prostredníctvom aplikácie MS Teams. 
 
Prítomní: 
Damián Samuel Ovečka (DSO, predseda) 
Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 1. podpredseda) 
Magdaléna Martišková (MaM, 2. podpredsedníčka) 
Martin Bednárik (MB) 
Bc. Vanesa Bohunská (VB) 
Bc. Katarína Csikosová (KC) 
Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 
Miroslav Malinovský (MiM)  
 
Ospravedlnení: 
Bc. Andrej Ondrejka (AO) 
 
Neospravedlnení: 
Filip Bajtoš (FB) 
 
1.  Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a schválenie programu 
DSO privítal zúčastnených a úvodným slovom otvoril zasadnutie. Následne prebehlo hlasovanie o 
zapisovateľovi, na ktorého pozíciu sa nominoval MB: 
 
Za – 8, Proti – 0, Zdržali sa – 0, Prítomní – 8 

MB bol zvolený za zapisovateľa zasadnutia. 
 
DSO odovzdal slovo facilitátorovi zasadnutia IDG, ktorý informoval o návrhu programu zasadnutia. 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a schválenie programu  
2. Informácie zo ŠRVŠ (predkladá: M. Malinovský)  
3. Stanovenie agendy ŠČ AS FiF UK na letný semester 2022/2023  

- vytvorenie zoznamu kolektívnych cieľov Študentskej časti AS FiF UK  
- vytvorenie zoznamu individuálnych cieľov Študentskej časti AS FiF UK  

 
4. Informácie zo zasadnutia Etickej rady zo dňa 27.1.2023 (predkladá: M. Bednárik)  

- informácie o novom zložení rady  
- informácia o obsadení funkcií dôverných osôb na celouniverzitnej úrovni   

 
5. Diskusia o porušeniach študijného poriadku zo strany pedagógov a návrhoch zmien 

(predkladá: M. Bednárik)  
 

6. Potenciálna spolupráca s občianskym združením Spoločná cesta (predkladajú: M. 
Malinovský a D. S. Ovečka)  

- report zo stretnutia s predstaviteľmi združenia  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Filozofická fakulta 

Gondova ulica 2 

811 02  Bratislava 1 

Študentská časť Akademického 

senátu 

 

 

senat-studenti@fphil.uniba.sk 

 

fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-

senat/studentska-cast-as-fif-uk/ 

 

- diskusia k možnostiam spolupráce so združením  
 

7. Súťaž „Študent/ka semestra“ (predkladá: D. S. Ovečka)  
- pripomienky k návrhu štatútu súťaže  

 
8. Formy zviditeľnenia aktivít Študentskej časti Akademického senátu   

- obsah súhrnného reportu pre študentov o činnosti ŠČ AS za zimný semester  
- zvýšenie aktivity na sociálnych sieťach  
- ostatné formy zviditeľnenia  

 
9. Rôzne  

- informácie z AS UK  
- budúce per-rollam hlasovania o návrhoch nepovinných prednášok a termínoch 

zadávania rozvrhových okien, ako prebehol Deň otvorených dverí FiF UK a ako na 
ňom participovala ŠČ AS, formálna úprava oficiálnych dokumentov ŠČ AS podľa 
dizajn manuálu UK, teambuilding, grant na podporu spolkov...  

 
10. Ukončenie zasadnutia  

 
Pripomienky k návrhu neboli vznesené. IDG vyzval prítomných, aby o návrhu hlasovali. 
 
Za – 8, Proti – 0, Zdržali sa – 0, Prítomní – 8 

Program bol schválený. 
 
2. Informácie zo ŠRVŠ 
MiM informoval o rokovaniach na prebiehajúcom Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých 
škôl. Bližšie sa vyjadril k nasledujúcim témam: 

– Vyhlásenie ŠRVŠ proti návrhu zákazu predaja v nedeľu. MiM informoval o genéze 

a dôvodoch tohto vyhlásenia a príp. negatívnych dopadoch na financovanie nákladov 

spojených so štúdiom zo strany študentov. 

– MiM referoval o svojich príspevkoch na Valnom zhromaždení ŠRVŠ, ktoré sa týkali špecifík 

fungovania FiF UK a ŠČ AS FiF UK 

– MiM v krátkosti referoval o rokovaniach a záveroch nasledovných pracovných skupín (PS): 

o  PS s názvom Desatoro pre vysoké školy, v rámci ktorej prebehla diskusia 

o opatreniach na zatraktívnenie štúdia na Slovensku a zabránenie fenoménu odlivu 

mozgov, navrhované riešenia boli najmä prezentácia uplatniteľnosti absolventov 

v praxi, možnosti stáže, praxe a mobility, zvýšiť otvorenosť univerzít smerom 

k verejnosti, navýšiť počet externých lektorov na vysokých školách a proaktivita 

vysokých škôl pri reflexii spoločenského diskurzu a dôležitých tém, 

o  PS o internacionalizácii slovenského vysokého školstva, v rámci ktorej sa 

diskutovalo o podmienkach štúdia pre zahraničných študentov vyslaných v rámci 

akademických mobilít (MiM pri tejto problematike načrtol možnosti spolupráce ŠČ 

AS FiF UK s OZ Spoločná cesta, ktorej bol venovaný samostatný bod zasadnutia), 
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o  PS o duševnom zdraví študentov, pri tomto bode MiM referoval o existencii 

psychologickej poradne zriadenej pri UK. 

 
Následne prebehla diskusia o spomenutých bodoch. KC opísala svoju skúsenosť so zahraničnou 
mobilitou a poukázala na nedostatky na strane FiF UK (neodoslanie prihlášok prijímacej univerzite). 
Poukázala na vysokú zaťaženosť psychologickej poradne zriadenej pri UK. IDG sa vyjadril k potrebe 
systematického riešenia sexuálneho obťažovania na vysokých školách. DSO vysvetlil, že nedostatky 
pri administrácii zahraničných mobilít zrejme zapríčinil presun agendy v rámci interných kapacít 
fakulty. Vyjadril neochotu niektorých vyučujúcich uznávať absolvovanie predmetov v rámci mobility 
alebo možnosť absolvovať predmet dištančne. Pridal vlastnú skúsenosť s pridelením termínu 
stretnutia s psychológom v rámci kapacít psychologickej poradne zriadenej pri UK a vyjadril potrebu 
situáciu zlepšiť. MB upozornil vo veci riešenia sexuálneho obťažovania na Plán rodovej rovnosti UK. 
 
MiM prisľúbil tlmočenie podnetov na rokovaniach ŠRVŠ. 
 
3. Stanovenie agendy ŠČ AS FiF UK na letný semester 2022/2023  
 
IDG otvoril tretí bod programu a vyzval MiM na predstavenie plánu osobnej agendy počas letného 
semestra. 
 
MiM odprezentoval svoj návrh vytvoriť formát moderovaných rozhovorov so zamestnancami 
fakulty, ktorý by pripravovala ŠČ AS FiF UK. MiM navrhol formát krátkometrážnych rozhovorov, 
ktoré by ŠČ AS FiF UK zverejňovala na sociálnych sieťach. Ich účelom má byť predstavenie činnosti 
zamestnancov na fakulte a priblíženie života fakulty študentom. 
 
Následne prebehla diskusia o periodicite zverejňovania a formáte. Vyjadrili sa VB, IDG a BH. 
 
IDG následne odovzdal slovo DSO. DSO upriamil pozornosť na spoločnú agendu ŠČ AS FiF UK, 
spomenul organizáciu Majálesu, organizácie diskusného formátu pri príležitosti MDŽ a reflexiu 
záverov študentskej ankety. Senátorky a senátorov pozval na participáciu. Pri svojej osobnej 
agende odprezentoval formát na sociálnych sieťach Vedeli ste, že... Spočíval by v príprave 
príspevkov s týždennou periodicitou, uverejňované by boli na sociálnych sieťach ŠČ AS FiF UK po 
internom prediskutovaní. DSO na záver poukázal na vhodné návrhy z volebných programov 
senátoriek a senátorov, najmä nápad KC vytvoriť podcast a nápad MB vytvoriť spomienkové miesto 
obetiam vraždy na Zámockej ulici, medzi ktorými bol aj študent FiF UK. 
 
BH v súvislosti so zriadením spomienkového miesta upozornila na iniciatívu FTVŠ, s ktorou je 
spojená finančná zbierka na vytvorenie spomienkového miesta obetiam dopravnej nehody na 
Zochovej ulici. BH následne vyjadrila záujem participovať na spoločnej agende senátu a predstavila 
svoj zámer systematicky informovať o postupe nahlasovania sexuálneho obťažovania, 
v nadväznosti na školenie pre Disciplinárne komisie pre študentov dňa 9. 2. 2023, ktorého obsahom 
bolo predstaviť nástroje, ktorými chce univerzita reagovať na sexuálne obťažovanie na akademickej 
pôde. Predstavila aj zámer zorganizovať darovanie krvi, výhľadovo v termíne po Veľkej noci, bližšie 
informácie poskytne priebežne. 
 
IDG reagoval na zámer BH zvýšiť osvetu v otázke sexuálneho obťažovania a navrhol zahrnúť túto 
tému do podujatia pri príležitosti MDŽ. 
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Následne svoju agendu prestavil MB. Spomenul, že ako člen Etickej rady FiF UK (ďalej len ER) sa tiež 
zúčastnil školenia, ktoré spomenula BH, a rád by v tomto smere nadviazal spoluprácu. Následne 
spomenul svoj zámer zvýšiť povedomie o Etickom kódexe FiF UK a činnosti ER a možnostiach 
obrátiť sa na ER v prípade nesúladu akademickej činnosti s Etickým kódexom, pretože v tomto 
smere vidí nedostatky. K svojmu zámeru iniciovať vznik spomienkového miesta/pamätnej tabule 
pridal, že v kontexte aktuálnych udalostí takýto krok vníma ako dôležitý signál spoločnosti, vyzval 
však ostatných zúčastnených na predloženie návrhov, koho osloviť a ako postupovať. 
 
IDG informoval o svojich kontaktoch na umelcov a vyjadril súčinnosť pri príprave. Tiež sa vyjadril 
vôľu spolupracovať pri informovaní študentskej časti akademickej obce o problematike sexuálneho 
obťažovania. BH avizovala, že so zverejňovaním infografík plánuje začať v 2. týždni výučbovej časti 
LS. 
 
VB avizovala spoluprácu na podujatí k MDŽ a informovala o zámere pripraviť minikonferenciu, ktorá 
by sa venovala témam o blízkom východe a islamofóbii. Vyjadrila záujem spolupracovať pri príprave 
zámeru MiM. 
 
KC predstavila svoj zámer pripravovať podcast, ktorého hostia by boli pedagógovia, ale aj študenti. 
Tematicky by sa podcast venoval témam súvisiacim s odbornou činnosťou fakulty a otváral by aj 
závažnejšie celospoločenské témy. V tomto smere by slúžil ako priestor na približovanie 
a vysvetľovanie spoločenskej a svetovej situácie s prizvaním odborníkov z jednotlivých katedier 
fakulty. Ďalej KC vyjadrila zámer informovať o procese vybavovania zahraničných mobilít 
a sprehľadnenie procesu pre študentov. 
 
MB reagoval na zámer vytvoriť podcast a uviedol, že o podobnom nápade premýšľa aj on a rád by sa 
zapojil. Upozornil na fakultný podcast Na múriku a informoval o možnostiach spolupráce s Katedrou 
žurnalistiky FiF UK. IDG súhlasil s nadviazaním spolupráce s fakultným podcastom, aby sa 
nevytváralo priveľa kanálov. 
 
MaM vyjadrila vôľu participovať na predstavených projektoch a spoločnej agende ŠČ AS FiF UK. Ako 
svoju osobnú agendu predstavila zámer vytvoriť platformu, ktorá by poskytla priestor pre členov 
a členky akademickej obce, ktorí sa venujú umeleckým aktivitám (literatúra, hudba, vizuálne 
umenie a pod.) O možnostiach vytvorenia takejto platformy prebehla diskusia. IDG spomenul 
možnosti usporiadať výstavy, inštalácie na fakulte, ktoré by pomohli posilniť identitu fakulty a pocit 
spolupatričnosti študentov. VB s návrhom súhlasí a pripojila možnosť rozšíriť aktivity aj 
o happeningové/performance umenie. BH spomenula vhodnosť vytvorenia fakultného orchestra 
alebo zboru. MB vyjadril nápad zorganizovať literárne podujatie v štýle poetry slam, pričom 
poukázal na prepojenosť akademickej kultúry s takýmto formátom v nemecky hovoriacom 
akademickom kontexte. IDG poukázal na vhodnosť vytvorenia priestoru s nie striktne vymedzenou 
dramaturgiou. BH upozornila na grantovú schému fakulty pre študentské spolky a iniciatívy, vďaka 
ktorej môžu získať finančné prostriedky na organizáciu aktivít a podujatí. 
 
IDG sa pozitívne vyjadril k predstavenej kolektívnej agende. Osobne by sa chcel venovať najmä 
dokončeniu návrhu a vytvorenia pozície študentského ombudsmana, načrtol aj organizáciu 
podujatia k problematike klimatickej zmeny. Vo veci podujatia k MDŽ navrhol rozšíriť ho aj 
o informovanie o Etickom kódexe, pričom vyzval na spoluprácu MB. MB súhlasil. Následne sa 
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sformovala pracovná skupina, ktorá podujatie bude pripravovať, jej členmi sú MB, IDG, 
VB, KC, MaM a DSO. 
 
4. Informácie zo zasadnutia Etickej rady zo dňa 27. 1. 2023 
MB informoval zúčastnených o ustanovujúcom zasadnutí Etickej rady FiF UK (ER), ktoré sa konalo 
dňa 27. 1. 2023. V krátkosti spomenul, aké postavenie ER má a akú úlohu plní. 
 
V nadväznosti na avizovanú snahu zviditeľniť činnosť ER a sprehľadniť proces podávania žiadostí zo 
strany študentov informoval o diskusii s Emou Filipovou, s ktorou v ER pôsobí. O ďalšom postupe 
bude informovať priebežne. 
 
MB ďalej v krátkosti zreferoval priebeh a závery školenia pre etické rady a komisie, ktoré sa konalo 
na celouniverzitnej úrovni 10. 2. 2023. Následne požiadal BH, ktorá sa ako členka Disciplinárnej 
komisie pre študentov FiF UK zúčastnila školenia s rovnakým obsahom dňa 9. 2. 2023, o vyjadrenie 
svojho názoru a podnetov k danej téme. 
 
5. Diskusia o porušeniach študijného poriadku zo strany pedagógov a návrhoch zmien 
MB vysvetlil, prečo sa rozhodol predložiť daný bod do programu a v krátkosti opísal typy porušenia 
Študijného poriadku, s ktorými sa stretol (týkali sa najmä vypisovania termínov skúšok v AIS2, 
požiadavky písomne zverejňovať kritériá). Následne vyzval ďalších zúčastnených, aby sa zapojili do 
diskusie. KC upozornila na prípad, keď sa zúčastnila na skúške, pri ktorej nebol prítomný svedok, iba 
vyučujúci opačného pohlavia a ktorá sa konala za zatvorenými dverami, pričom v zahraničnej praxi 
je taká situácia neštandardná. MB v tejto súvislosti spomenul, že táto situácia sa týka skôr Etického 
kódexu. DSO upozornil na situácie, keď dochádza k nesúladu opisu metodiky hodnotenia 
v informačnom liste a skutočnému stavu. Avizoval, že tému otvorí na zasadnutí Akreditačnej rady 
FiF UK, ktorej je členom. 
 
6. Potenciálna spolupráca s občianskym združením Spoločná cesta 
DSO a MiM informovali zúčastnených o stretnutí so zástupcami OZ Spoločná cesta a v krátkosti 
predstavili ich aktivity. Ide o združenie, ktoré sa venuje integrácii zahraničných študentov na 
Slovensku a funguje predovšetkým na báze dobrovoľníctva. Hlási sa k ľudských právam a organizuje 
podujatia, dialógy a pod.  
 
Následne prebehla diskusia. IDG vyjadril, že si vie predstaviť zdieľanie aktivít na sociálnych sieťach 
a prizvanie k podujatiu pri príležitosti MDŽ, prípadne iným diskusným podujatiam senátu. KC 
vyjadrila vhodnosť osobného stretnutia so zástupcami združenia na zasadnutí ŠČ AS FiF UK, aby sa 
zúčastnení mohli s aktivitami združenia bližšie oboznámiť. 
  
7. Súťaž „Študent/ka semestra“ 
DSO informoval, že podklady k súťaži Študent/ka semestra zdieľa prostredníctvom aplikácie MS 
Teams a vyzval prítomných na pripomienkovanie dokumentu. 
 
MB avizoval, že pripomienky zašle mailom. 
 
8. Formy zviditeľnenia aktivít Študentskej časti Akademického senátu 
DSO skonštatoval, že zámer zviditeľniť aktivity ŠČ AS FiF UK vyjadrili viacerí zúčastnení na 
ustanovujúcom zasadnutí senátu v novembri 2023. DSO vyjadril názor, že kolektívna i individuálna 
agenda, ktorá vzišla z diskusie v bode 3, má sama o sebe potenciál viditeľnosť senátu zvýšiť. 
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Následne predstavil zámer zverejňovať reporty zo zasadnutí na sociálnych sieťach (krátke písomné 
zmienky o prerokovaných bodoch), ktoré by mal spravidla pripravovať zapisovateľ. Súhrnný report 
o aktivitách senátu by mal byť distribuovaný prostredníctvom mailu študentskej časti akademickej 
obce raz za semester. 
 
O návrhu prebehla diskusia. IDG a VB považujú za vhodnejšie pripraviť rekapituláciu zasadnutí 
a aktivít prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti. MB víta zámer informovať 
o aktivitách prostredníctvom univerzitného mailu a upozornil na obmedzený dosah sociálnych sietí. 
Prostredníctvom mailu tak bude senát informovať aj tých členov a tie členky študentskej časti 
akademickej obce, ktorí sociálne siete senátu nesledujú. 
 
9. Rôzne  
V bode rôzne DSO avizoval, že v budúcnosti plánuje vyhlásiť hlasovania per rollam o návrhoch 
nepovinných prednášok a termínoch zadávania rozvrhových okien. 
 
DSO odprezentoval zámer usporiadať teambuildingový pobyt členov senátu a možné miesta jeho 
konania. Informoval, že v prípade záujmu zo strany senátoriek a senátorov osloví dekanát vo veci 
prípadného finančného zabezpečenia/príspevku. 
 
DSO sa informoval o plánovaných termínoch obhajob záverečných prác končiacich členov a členiek 
ŠČ AS FiF UK v záujme zabezpečenia uznášaniaschopnosti ŠČ AS FiF UK počas letných mesiacov pri 
schvaľovaní a pripomienkovaní návrhov základných vnútorných predpisov a dokumentov (potreba 
vychádza z novely Zákona o vysokých školách). Na podnet BH prebehla krátka diskusia o nových 
pravidlách voľby členov a členiek senátu. 
 
MB poukázal na vhodnosť zjednotenia grafickej úpravy dokumentov ŠČ AS FiF UK s platným dizajn 
manuálom UK. DSO avizoval, že osloví zodpovedné osoby a požiada o zaslanie dizajn manuálu 
a šablón dokumentov. 
 
10. Ukončenie zasadnutia  
Facilitátor zasadnutia IDG odovzdal slovo DSO. DSO poďakoval IDG za facilitáciu zasadnutia 
a prítomným senátorom a senátorkám za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Bratislave 11. 02. 2023 
Zapísal: Martin Bednárik 
Overil: Damián Samuel Ovečka 
 
 


