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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

Toto je súhrnná správa zúčastnených študentských senátoriek a senátorov z júnového 

zasadnutia ŠČ AS a AS FiF UK (obe sa konali 27. júna). Ak chcete byť informovaní o tom, 

čo sa deje na našej fakulte pred letnými prázdninami, čo môže mať priamy dopad na štúdium 

a kvalitu fungovania fakulty v ďalšom akademickom roku, odporúčame vám vyhradiť si 

zopár minút vášho času na prečítanie tejto správy.  

Predmetom zasadnutia ŠČ AS bolo okrem diskusie o predložených bodoch programu na 

zasadnutie AS FiF UK najmä nasledovné: 

1. Študentské voľby na FiF UK 2016 – prehľad a realizácia. V budúcom 

akademickom roku sa budú konať až tri druhy volieb zástupcov študentskej obce 

fakulty – riadne a doplňovacie voľby do ŠČ AS (5 + 2 mandáty) a voľby do ŠRVŠ 

(jeden delegát/jedna delegátka za FiF UK). Uznesenia o voľbách a spôsobe podania 

kandidatúry budú zverejnené na webe ŠČ AS, ale informovať budeme aj 

prostredníctvom sociálnych sietí. Veríme, že mnohé/í z vás sa rozhodnete vo voľbách, 

ktoré sa budú konať v októbri, kandidovať.  

2. Prítomnosť ŠČ AS na zápisoch v septembri 2016. V spolupráci s vedením fakulty 

a študijným oddelením sa budeme snažiť zariadiť, aby naši zástupcovia boli prítomní 

na zápisoch novoprijatých študentiek a študentov (Bc., Mgr. i PhD.) v septembri, 

a informovali ich o ŠČ AS, jej aktivitách, voľbách i ďalších možnostiach zapojenia do 

rozhodovacích procesov na fakulte.  

3. Stav plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na ak. rok 2015/2016. Hoci sa nám nepodarilo 

v plnej miere naplniť všetky body, ktoré sa stali súčasťou tohto plánu (najmä 

z časových dôvodov), veríme, že tento rok došlo ku zvýšeniu informovanosti 

a prístupu k informáciám o činnosti ŠČ AS prostredníctvom rôznych komunikačných 

kanálov. Podrobnejšie informácie o tom, čo nám vyšlo, nájdete v jednej z otázok našej 

rubriky FAQ na webstránke. Body, ktoré sme nezrealizovali, budú v prípade záujmu 

väčšiny senátu v zložení v nasledujúcom akademickom roku zaradené do Plánu 

činnosti na ak. rok 2016/2017. 

4. Ponuka pripojenia sa do Studentského hnutí za solidaritu 

(studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/). Toto hnutie vykonáva mimoriadne záslužné 

a dôležité aktivity, na ktorých si myslíme, že má zmysel, aby študentky a študenti 

z FiF UK participovali. Hoci cez letné mesiace kapacitne nie sme schopní takéto 

aktivity uskutočňovať, máme o spoluprácu záujem. Ponuku na pripojenie opätovne 

prerokujeme spolu s novozvolenými senátormi v októbri/novembri.  

Zasadnutie AS FiF UK sa zaoberalo najmä nasledujúcimi bodmi: 

http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/


1. Centrum pre historickú demografiu a Centrum pre výskum demokracie a 

právneho štátu. Iniciátori dvoch odborných centier na FiF UK, profesor Tišliar a 

docent Láštic, predstavili hlavné ciele, zámery a plánované aktivity odborných 

centier. Tieto centrá získavajú všetky financie na svoju činnosť z vlastných zdrojov, 

preto nepredstavujú ekonomickú zážať pre fakultu, avšak môžu prispieť k sieťovaniu 

katedier v rámci FiF UK, ako aj v rámci univerzity či dokonca medzi univerzitami. V 

prípade získania prostriedkov z grantov sa môžu stať aj zdrojom pracovných miest 

pre mladé výskumníčky a mladých výskumníkov a miestom pre výskumné stáže 

študentiek a študentov. 

2. Systemizácia funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov a 

vedeckých pracovníkov na AR 2016/2017.  Dekan fakulty predstavil návrh, ktorý 

počíta s určitými zmenami pri niekoľkých katedrách, vrátane zrušenia jedného 

funkčného miesta docenta na Katedre žurnalistiky ako aj Katedre všeobecných dejín. 

V niektorých prípadoch je funkčné miesto docenta nahradené funkčným miestom 

profesora pre zamestnancov FiF UK, ktorí úspešne prešli inauguračným konaním 

(boli vymenovaní za profesora/ku). Zmeny podľa dekana vznikli s vedomím a 

súhlasom vedúcich katedier. Podľa profesorky Plašienkovej je otázne, či sa tento 

návrh môže schvaľovať až potom, čo boli vyhlásené konkurzy na príslušné miesta. Je 

to formálny nedostatok procesu, ktorý by bolo vhodné odstrániť.  

3. Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium a otvárané študijné 

programy Bc. stupňa v akademickom roku 2017/2018. V AR 2017/2018 FiF UK 

ponúkne štúdium v 84 študijných programoch, čo je suverénne najviac pre jednu 

fakultu v SR. V pravidlách prijímacieho konania došlo iba k drobným zmenám, inak 

sa bude postupovať podľa etablovanej praxe. V diskusii k pravidlám sa objavil podnet 

na možnosť absolvovania prijímacej skúšky v maďarskom jazyku pre študentky 

a študentov maďarského jazyka a literatúry a editorstva v maďarskom jazyku. 

Pravidlá ako také síce tejto možnosti nebránia, avšak znemožnilo by sa tým možnosť 

porovnať výkon uchádzačky alebo uchádzača, ktorý/á sa hlási na dva študijné 

programy zároveň, naprieč týmito programami, čo je výhoda súčasného nastavenia 

testu všeobecných študijných predpokladov.  

4. Zloženie Vedeckej rady FiF UK na obdobie 2016-2020. Vedecká rada fakulty je 

orgán, ktorý je zriadený zo zákona, a dohliada najmä na kvalitu vedeckej činnosti na 

fakulte a habilitačné a inauguračné konania. V porovnaní s minulým obdobím 

dochádza k niekoľkým zmenám v obsadení VR. Externé členky a externí členovia sú 

riaditelia ústavov SAV, ktoré spolupracujú s FiF UK na organizácii doktorandského 

štúdia. Celkový počet členov sa v porovnaní s minulým obdobím navýši o dvoch, 

jedným z nich je nedávno vymenovaný profesor Jozef Bátora (odbor politológia). 

5. Vyhlásenie riadnych a doplňovacích volieb do ŠČ AS FiF UK v akademickom 

roku 2016/2017 a volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016-2018. Všetky tri voľby 

sa budú konať v jeden deň, 12. októbra 2016, po predstavovaní kandidátov (okrem 

volieb do ŠRVŠ), ktoré prebehne 11. októbra. Táto štruktúra má za cieľ 

maximalizovať záujem a účasť v týchto voľbách, keď jednou návštevou volebnej 

miestnosti budete môcť rozhodnúť o významnej časti študentských zástupcov na 

nadchádzajúce obdobie.  



6. Rôzne. Študentskí senátori v tomto bode otvorili viacero tém, pri ktorých nebol 

zaznamenaný viditeľný pokrok od predchádzajúceho zasadnutia, kedy boli 

predmetom diskusie. Pri téme Študentskej ankety za LS 2015/2016 študentskí 

senátori upozornili na nedostatočnú a neskorú propagáciu na webovej stránke, 

sociálnej sieti fakulty ako aj (na podnet študenta FiF UK, ktorý dorazil krátko pred 

zasadnutím) na nástenke v systéme AIS2. Sedem dní pred uzavretím ankety účasť 

dosahuje rekordné minimum troch percent. Problémom je aj oneskorené informovanie 

o otvorení ankety, kedy ŠČ AS kontrolou webovej stránky zistila, že anketa sa už 

otvorila, a iniciatívne ju začala propagovať. Dôsledkom tohto stavu sa však niektoré 

študentky a niektorí študenti, ktorým úspešným zložením štátnic zanikol prístup do 

systému, de facto nemohli anketového hodnotenia, na ktoré im vyplýva právo zo 

zákona, zúčastniť. ŠČ AS apelovala na vedenie fakulty, aby sa takémuto stavu 

v budúcnosti predchádzalo, pretože to o.i. oslabuje výpovednú hodnotu ankety ako 

celku. Dekan fakulty vyjadril ľútosť nad situáciou a zdôraznil, že išlo o mimoriadnu 

situáciu, kedy bol zodpovedný prodekan v príslušnom období na zahraničnom pobyte, 

a nikto ho v úlohách súvisiacich s propagáciou ankety primerane nezastúpil.  

Max Steuer v mene študentských senátorov tiež poukázal na pretrvávajúci problém 

nezverejnenia anketových hodnotení vyučujúcich a zopakoval návrh 

z predchádzajúceho zasadnutia, aby zástupcovia študentov mohli do výsledkov 

nahliadnuť, a tak sa uistiť, že prípadným podnetom je venovaná primeraná pozornosť. 

Dekan fakulty vyslovil ochotu takúto účasť študentských reprezentantov podporiť. 

V krátkosti bola opäť zmienená plánovaná príručka pre štúdium na FiF UK. ŠČ AS 

zopakovala ochotu podieľať sa na procese jej prípravy, ak senátorov osloví prodekan 

zodpovedný za koordináciu tohto procesu. 

Pri používaní univerzitných e-mailových kont študentkami a študentmi nedošlo od 

posledného zasadnutia AS FiF UK zo strany vedenia fakulty k žiadnej hlbšej diskusii, 

dekan však prisľúbil, že sa podnetmi zo strany ŠČ AS v tomto ohľade bude 

v najbližšom období zaoberať. 

Za ŠČ AS sme v tejto časti diskusie vyjadrili záujem zúčastniť sa na zápisoch na 

štúdium v septembri 2016. Prodekanka fakulty, docentka Szapuová, s myšlienkou 

súhlasila a odporučila kontaktovať vedúceho Študijného oddelenia FiF UK za účelom 

spresnenia harmonogramu. 

 

 Hoci rozumieme, že v letných mesiacoch sa väčšina z vás nebude prioritne zaoberať fakultou 

a štúdiom (), ale ak by ste predsa narazili na nejaké podnety a pripomienky, neváhajte nám 

ich napísať na našu facebookovú stránku pod post s touto správou alebo na e-mail senat-

studenti@fphil.uniba.sk. Tiež porozmýšľajte o kandidatúre v niektorých zo študentských 

volieb a napíšte nám, ak by ste potrebovali viac informácií.  

S prianím krásneho leta 

Vaše senátorky a Vaši senátori  

senat-studenti@fphil.uniba.sk  

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/ 

Zostavil: Max Steuer 
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