
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO 

SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo prezenčne dňa 25.04.2022 o 11:30 hod v miestnosti G246 na 

Gondovej ul. 2 v Bratislave. 

 

Prítomní: 

Mgr. Lucia Chudá (LCh, predsedníčka) 

Filip Bajtoš (FB, 1. podpredseda) 

Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 2. podpredseda) 

Bc. Ondrej Hablák (OH) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 

Bc. Adam Kubinec (AK) 

Bc. Richard Filip Mikloši (RFM) 

Damián Samuel Ovečka (DSO) 

 

Ospravedlnení: 

Bc. Martina Melíšková 

Bc. Andrej Ondrejka 

 

Hosť: 

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. (LL, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium 

FiF UK, pripojená online cez MS TEAMS) 

 

1. Úvod, schválenie programu a voľba zapisovateľa 

Predsedníčka LCh predstavila program zasadnutia a požiadala členov senátu o prípadné 

návrhy k zmene programu. LCh požiadala o schválenie programu v nasledujúcom znení: 

1. Úvod, schválenie programu a voľba zapisovateľa   

2. Vítanie prvákov 

3. Oficiálne privítanie nového člena senátu  

4. Diskusia o činnosti ŠČ AS FiF UK   



5. Diskusia o schválení Vnútorného predpisu FiF UK č. X/2022 Metodika rozdeľovania 

mzdového fondu na FiF UK v roku 2022   

6. Diskusia o schválení čerpania dotácie a výnosov v roku 2021 a rozpisu bežných 

dotácií, kapitálových dotácií a výnosov na rok 2022  

7. Diskusia o schválení návrhu dekana na stanovenie výšky niektorých poplatkov na 

Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave  

8. Diskusia o schválení návrhu dekana na dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty č. 4/2017, Študijný poriadok ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov  

9. Diskusia o schválení dodatkov k Pravidlám PK na bakalársky a magisterský stupeň 

štúdia  

10. Rôzne  

11. Záver   

 

Hlasovanie o programe zasadnutia: 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

8 0 0 8 

 

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu. 

 

Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutá bola BH: 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

8 0 0 8 

 

BH bola zvolená za zapisovateľku zasadnutia.  

 

2. Vítanie prvákov 

Diskusiu začal AK, ktorý v predošlom období pripravil a distribuoval študentom a študentkám 

1. ročníka Bc. stupňa dotazník o spokojnosti, resp. o tom, akým spôsobom získavajú potrebné 

informácie na začiatku vysokoškolského štúdia. Prítomnej hostke (LL) predniesol viacero 



tipov na vylepšenie takejto komunikácie zo strany fakulty, napr. inovovanie (sprehľadnenie) 

webovej stránky pre prvákov.  

Navrhol, aby sa na základe študijných odborov vytvoril „Buddy“ systém, ktorý by pomáhal 

v prvotnej orientácii prvákov.  

LL zareagovala na podnet AK, že sa pripravuje nový systém kvality na univerzitnej úrovni 

a súčasne sa pripravuje aj úloha nazvaná „Študentský študijný radca“ – resp. tútor, radca 

a podobne (na pomenovaní tejto osoby sa bude ešte pracovať). LL uviedla, že do konca 

augusta bude potrebné mať určených týchto tútorov, aby boli pripravení spolupracovať už 

počas septembrových zápisov 2022/2023. Tútor bude buď pre 1 ŠP (študijný program), alebo 

pre viac. V rukách by to mali mať senátori ŠČ AS FiF, ktorí by tento systém koordinovali.  

LL ďalej zareagovala na spomínané rozloženie informácií na hlavnej stránke FiF UK – 

vyjadrila sa, že sa to pokúsi prepracovať, aby to bolo na inom mieste, no je to náročný proces, 

keďže je potrebné, aby to bolo jednak stále aktualizované, jednak v súlade s univerzitným 

rozložením oficiálnych webových stránok. Súhlasí však s inováciou.  

Diskutovalo sa aj o informačnej brožúrke (príručke, ktorá pomáha prvákom v prvotnej 

orientácii). Mala by obsahovať presné informácie, napr. presnú identifikáciu miestností FiF 

UK,  ďalej kontakty na tútorov, študijné oddelenie a pod. Otázkou je, akú formu by mala mať 

takáto brožúrka – buď elektronická forma (napr. do mobilného zariadenia), alebo tlačená 

podoba. Obsahovala by tie najdôležitejšie informácie. 

Na margo tejto diskusie DSO poznamenal, že informačné prehliadky fakulty pre prvákov by 

mohli byť realizované vždy v daný deň zápisov v určený termín. LL uviedla, že prehliadky by 

sa dali zrealizovať vždy po jednotlivých zápisoch (dohodol by sa jednotný systém, jednotné 

informácie), ale zároveň dodala, že sa obáva, že ranní študenti by sa pravdepodobne 

nezúčastnili poobedňajšej prehliadky. Prehliadky pre prvákov by sa realizovali aj v súčinnosti 

so ŠČ AS FiF UK.   

K tútorom: LL dodala, že informácie o tútoroch nám ešte dodá a následne sa začne 

s prípravou. Je však isté, že študentský študijný radca bude spolupracovať najmä so študijným 

oddelením a pôjde o dobrovoľnícku činnosť. Komunikácia s tútormi, ŠČ AS FiF UK a LL 

bude prebiehať v MS TEAMS, v ktorom sa osvedčila dobrá kooperácia, prístupnosť 

k informáciám a rýchle odozvy všetkých účastníkov. 

DSO predniesol prítomným v rámci diskusie čiastkové výsledky výskumu, ktoré prezentoval 

na ŠVOK na Katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK ohľadom dostupnosti informácií pre 

prvákov (najčastejším nedostatkom v poznaní bola nedostatočná znalosť práce v AiS-e, 

priestorová orientácia v budovách fakulty, sídlo knižnice, jedálne a pod.).  



Pri zavádzaní študentských študijných poradcoch bude pravdepodobne potrebné zvážiť aj 

motivačné odmeny v rámci fakultných/katedrových možností, počet ľudí na jednotlivé ŠP 

a koordináciu/súčinnosť.  

AK navrhol, aby sa pre študentských tútorov vytvoril voliteľný predmet, na čo zareagovala 

LCh, že takáto možnosť by mohla byť pre študentov volená skôr z vypočítavosti a mohlo by 

to byť zneužívané.  

 

Výstupom diskusie boli spoločné plány na tvorbu funkčnej a dostupne brožúrky pre prvákov, 

ktoré sa budú realizovať v súčinnosti s LL a ŠČ AS FiF UK. Takisto sa začne plánovať vyššie 

opísaná aktivita „Študentský študijný poradca“.  

 

LL ďalej informovala prítomných senátorov o aktualitách: 

Uviedla, že by sa mal upraviť Študijný poriadok FiF UK formou nového dodatku. Zmena by 

sa týkala prestupov z iných fakúlt a najmä uznávania kreditov (aktuálne sa uznávajú predmety 

podľa stupnice A – C áno, D – E nie). Navrhovaná zmena by upravila uznávanie všetkých 

predmetov prestupujúcich študentov bez ohľadu na získanú známku. 

 

Zadávanie záverečných prác: z iniciatívy DSO sa ukázalo, že väčšina katedier zadáva práce 

v stanovenom termíne (Bc.: 2. ročník v LS, Mgr. 1. ročník v ZS). Problémom je, že niektoré 

katedry nerešpektujú uzávierku vypísania tém (t. j. aktuálne do 15.05.2022), na čo je potrebné 

upozorniť.  

 

BH poznamenala, že by bolo vhodné takisto zjednotiť zverejňovanie tém záverečných prác 

najmä pre študentov spadajúcich pod dve katedry, aby v jednotný čas získali informácie 

o možnostiach záverečných tém z obidvoch strán.  

 

Po ukončení diskusie sa LL rozlúčila a odhlásila sa z MS TEAMS. 

 

3. Oficiálne privítanie nového člena senátu 

Novým senátorom sa stal Bc. Richard Filip Mikloši (RFM). Predsedníčka LCh ho srdečne 

privítala na jeho prvom oficiálnom zasadnutí ŠČ AS FiF UK a spýtala sa ho, čo ho 

motivovalo pridať sa k študentským senátorom. RFM uviedol, že by sa rád podieľal na 

fakultných záležitostiach, najmä problematike študentských spolkov (ich zjednotenie a pod.).  

 



 

 

4. Diskusia o činnosti ŠČ AS FiF UK   

Diskusiu začal AK, ktorý by sa rád venoval spomínanému programu „Buddy – Študentský 

študijný poradca“ a študentskej ankete, na ktorej ako člen pracovnej skupiny pracoval už 

v predošlom období. FB by bol rád, keby sa zrealizovali stretnutia so študentmi (živé 

diskusie), a to najmä s tými, ktorí zažili semestre online vyučovania. IDG by rád zorganizoval 

protestný „Happening za klimatickú spravodlivosť“ s cieľom osvety o súčasnej klimatickej 

a ne/udržateľnej situácii.  

BH zvažuje udalosť „swap oblečenia a kníh“, ktorú by si vedela predstaviť zrealizovať ako 

sprievodnú udalosť k vyššie spomínanej aktivite IDG.  

DSO sa plánuje v najbližšej dobe venovať spolupráci na pláne vítania prvákov, špecificky 

hlavne plánovaniu, organizovaniu a realizovaniu sprievodu po fakulte po zápisoch prvákov a 

spolupráci na rozširovaní/tvorbe príručky + vypracovaniu konceptu voľnočasovej Hernej ligy 

na fakulte v rámci rozšírenia možností nadviazania kontaktov medzi študentmi. 

LCh by rada zorganizovala (sprehľadnila) webovú stránku a pridala nové, ale aj predošlé 

informácie o aktivitách ŠČ AS FiF UK. OH sa takisto rád pridá k organizovaniu 

naplánovaných aktivít a ochotne pomôže pri rozličných udalostiach. 

 

5. Diskusia o schválení Vnútorného predpisu FiF UK č. X/2022 Metodika rozdeľovania 

mzdového fondu na FiF UK v roku 2022   

Prítomní členovia a členky ŠČ AS FiF UK sa plne oboznámili s predloženými materiálmi a 

ich obsah vzali na vedomie. Z diskusie nevzišli žiadne zásadné pripomienky či komentáre. 

 

6. Diskusia o schválení čerpania dotácie a výnosov v roku 2021 a rozpisu bežných 

dotácií, kapitálových dotácií a výnosov na rok 2022 

Prítomní členovia a členky ŠČ AS FiF UK sa plne oboznámili s predloženými materiálmi a 

ich obsah vzali na vedomie. Z diskusie nevzišli žiadne zásadné pripomienky či komentáre. 

 

7. Diskusia o schválení návrhu dekana na stanovenie výšky niektorých poplatkov na 

Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave 

Prítomní členovia a členky ŠČ AS FiF UK sa plne oboznámili s predloženými materiálmi a 

ich obsah vzali na vedomie. Z diskusie nevzišli žiadne zásadné pripomienky či komentáre. 

 



8. Diskusia o schválení návrhu dekana na dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty č. 4/2017, Študijný poriadok 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

Prítomní členovia a členky ŠČ AS FiF UK sa plne oboznámili s predloženými materiálmi a 

ich obsah vzali na vedomie. Z diskusie nevzišli žiadne zásadné pripomienky či komentáre. 

 

9. Diskusia o schválení dodatkov k Pravidlám PK na bakalársky a magisterský stupeň 

štúdia 

Prítomní členovia a členky ŠČ AS FiF UK sa plne oboznámili s predloženými materiálmi a 

ich obsah vzali na vedomie. Z diskusie nevzišli žiadne zásadné pripomienky či komentáre. 

 

10. Rôzne 

BH oboznámila prítomných o výsledkoch rokovania Ekonomickej komisie pri AS FiF UK, 

ktoré sa uskutočnilo 22.04.2022. Doplnkové informácie o aktuálnom ekonomickom stave 

fakulty budú prednesené na zasadnutí AS FiF UK, ktoré sa uskutoční 25.04.2022. 

FB sa spýtal prítomných, či poznajú dôvod odstránenia kávových automatov z vedľajšej 

budovy FiF UK so sídlom na Múzejnej ul., nik z prítomných však o tomto počine nič nevedel 

(vzišiel však predpoklad, že je to zapríčinené zlou ekonomickou situáciou). 

 

11. Záver 

Predsedníčka LCh poďakovala všetkým prítomným za účasť a diskusiu a ukončila stretnutie. 

 

V Bratislave 25.04.2022 

Zapísala: Mgr. Barbora Hurtuková 

Overila: Mgr. Lucia Chudá  


