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ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU  

FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO V BRATISLAVE1  
  

  

Milé kolegyne, milí kolegovia,  

 

ďalší akademický rok sa blíži ku koncu, a preto by sme vás radi informovali o záverečnom 

zasadnutí pléna akademického senátu aj jeho študentskej časti.  

 

Na poslednom zasadnutí AS FiF UK v AR 2018/2019 bol navrhnutý program, v ktorom sa 

nachádzalo mnoho bodov na prerokovanie a následné schválenie. V tejto správe vás chceme 

informovať o najdôležitejších z nich.  

 

Na úvod vám chceme s potešením oznámiť, že plénum sa po dlhých debatách na pôde 

Filozofickej fakulty UK zhodlo na zrušení indexov. Táto skutočnosť nás veľmi teší a veríme, 

že rovnako pozitívne ju budete vnímať i Vy, študenti.  

 

Na fakulte sa udejú zmeny aj na postoch prodekanov. Na podnet pána dekana prof. Mgr. 

Mariána Zouhara, PhD. sa obnovilo miesto prodekana pre rozvoj a informačné technológie. 

Tento post na našej fakulte bude po zvolení zastávať prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., ktorý 

pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy.  

Po zvolení pána profesora Zouhara za dekana sa uvoľnilo i miesto prodekana pre vedecký 

výskum a doktorandské štúdium. S potešením vám oznamujeme, že za prodekana bol zvolený 

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. z Katedry muzikológie.  

Obidvom novozvoleným prodekanom gratulujeme a tešíme sa na najbližšiu spoluprácu. 

 

Na zasadnutí sme sa zaoberali Pravidlami prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na 

FiF UK na akademický rok 2020/2021 a taktiež zoznamom študijných programov, na ktoré sa 

záujemcovia v budúcom školskom roku môžu prihlásiť. Dúfame, že nádejní študenti si v 

odsúhlasenom v zozname nájdu program, ktorý chcú študovať, a úspešne zvládnu i prijímacie 

konania.  

 

Na záver zasadnutia sa AS FiF UK zhodlo na vyhlásení volieb nie len do AS UK, ale aj do ŠČ 

AS FiF UK. V pléne sa členovia zhodli na dni 16. 10. 2019  Záujemcov o tieto posty budeme 

včas informovať o procese kandidatúry a voľby. Veríme, že záujem bude aspoň tak vysoký ako 

pri posledných voľbách.  

 

Diskusia počas zasadnutia ŠČ AS prebiehala v skromnejšom počte z dôvodu viacerých 

pozastavených mandátov pri prechode z bakalárskeho do magisterského štúdia. Hlavnou témou 

boli služby Akademickej knižnice FiF UK, kde nás poctili návštevou riaditeľka Akademickej 

                                                           
1 Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú 

spoločný pohľad senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda 

diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých 

bodoch programu. 
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knižnice UK PhDr. Daniela Gondová a Mgr. Miroslava Sedová z našej fakultnej knižnice. Živá 

diskusia sa dotkla viacerých tém ako prístup k literatúre (vrátane možností a problémov 

spojených so získavaním elektronických verzií povinných a odporúčaných titulov na kurzy 

s väčším počtom študentiek a študentov), využívanie externých informačných zdrojov knižnice 

a vzdialeného prístupu k nim, predlžovania výpožičiek a sankčných poplatkov ako aj titulov 

nakupovaných z grantov UK a (zatiaľ v prevažnej miere) nezverejňovaných v katalógu.  

 

V prípade, ak máte nejaké skúsenosti s knižnicou, o ktoré by ste sa s nami chceli podeliť aj nad 

rámec ankety, alebo podnety (napr. k plánovanej zmene dĺžky výpožičnej doby z troch 

mesiacov s možnosťou dvoch predĺžení na jeden mesiac s možnosťou štyroch predĺžení), 

kontaktujte nás.  

 

Okrem knižnice sme v krátkosti diskutovali o zastúpeniach študentiek a študentov v rôznych 

orgánoch, v tomto prípade vo vznikajúcej Rade pre kvalitu FiF UK a v disciplinárnej komisii 

fakulty. V budúcnosti by sme boli radi, ak by ste sa nám aktívne prihlásili, ak máte špecifický 

záujem o riadenie vysokých škôl, kvalitu štúdia a obdobné témy, aby sme podľa možnosti 

mohli podporiť zastúpenie aj mimo členstva v ŠČ AS (samozrejme, pokiaľ máte záujem o tieto 

témy, kandidatúra do ŠČ AS v nadchádzajúcich voľbách by bola takisto skvelým a vítaným 

krokom).  

 

Nakoniec Vám ešte raz pripomíname Študentskú anketu na LS 2018/2019, ktorej lehota na 

vyplnenie sa neúprosne blíži—je ňou 1. júl 2019.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok k týmto správam nás neváhajte kontaktovať na senat-

studenti@fphil.uniba.sk. 

 

Vaše senátorky a senátori 
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