
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI  

AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

        

Zasadnutie sa uskutočnilo on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa 16.11.2020 

o 13:30 hod.  

 

Prítomní: 

          

Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda)  

Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1. podpredsedníčka) 

Bc. Michal Augustovič (MA) 

Bc. Veronika Goldiňáková (VG) 

Ondrej Hablák (OH) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 

Mgr. Lucia Chudá (LCh) 

Bc. Adam Kubinec (AK) 

Martina Melíšková (MM)  

Bc. Patrícia Voľanská (PV)    

1. Predstavenie a schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa  

Predseda ŠK predstavil program zasadnutia a požiadal členov o prípadné́ návrhy k zmene 

programu. Nikto z prítomných členov nevyjadril záujem modifikovať program zasadnutia. 

Následne prebehlo hlasovanie o programe:  

 

1. Úvod, voľba zapisovateľa 

2. Predstavenie novozvolených senátoriek 

3. Voľba volebnej komisie pre voľbu predsedníctva ŠČ AS FiF UK 

4. Voľba predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

5. Rôzne 

6. Záver zasadnutia 

 

Hlasovanie o predloženom programe zasadnutia: 

 

Za Proti Zdržalo sa Prítomní 

10 0 0 10 

 

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu.  

 

 

 

 



Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, dobrovoľne sa prihlásila MM. 

 

Hlasovanie o zapisovateľke MM:      

Za Proti Zdržalo sa Prítomní 

10 0 0 10 

     

MM bola zvolená za zapisovateľku zasadnutia. 

 

 

2. Predstavenie novozvolených senátoriek   

   

Dňa 7.10.2020 od 9.00 - 14.30 prebehla voľba členov do Študentskej časti AS. Z voľby vzišli 

ako úspešní kandidáti MA, VG, OH, LCh a MM. Kandidátky VG a MM predtým v senáte 

nepôsobili. Následne prebehlo spoločné predstavenie všetkých senátorov.  

 

3. Voľba volebnej komisie pre voľbu predsedníctva ŠČ AS FiF UK 

 

OH, LCh a AK sa navrhli ako členovia volebnej komisie, keďže neprejavili záujem 

o kandidatúru do predsedníctva ŠČ AS FiF UK. 

 

Hlasovanie za OH ako člena volebnej komisie pre voľbu predsedníctva  

Za Proti Zdržalo sa Prítomní 

10 0 0 10 

 

Hlasovanie za LCh ako člena volebnej komisie pre voľbu predsedníctva  

Za Proti Zdržalo sa Prítomní 

10 0 0 10 

   

Hlasovanie za AK ako člena volebnej komisie pre voľbu predsedníctva  

Za Proti Zdržalo sa Prítomní 

10 0 0 10 

OH, LCh a AK boli jednohlasne zvolení za členov volebnej komisie pre voľbu predsedníctva 

SČ AS FiF UK. Volebná komisia si spomedzi seba zvolila AK ako jej predsedu.  

  

   

4. Voľba predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

 

Voľba predsedu SČ AS FiF UK 

   

O funkciu predsedu prejavili záujem dvaja kandidáti, a to predseda ŠK a PV. ŠK by rád 

pokračoval vo funkcii predsedu. Chcel by nadviazať na svoje predchádzajúce volebné obdobie, 

ktoré vykonával najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia. Pri opätovnom zvolení by rád 

vypracoval zásady riadenia ŠČ AS, ktoré by obsahovali manuál pre ďalších predsedov. Ďalej 

by rád s pánom dekanom spolupracoval na formalizovanej štruktúre podpory študentských 



spolkov a ich aktivít. PV vyzdvihla prácu ŠK. Svojím predsedníctvom by chcela dosiahnuť 

najlepšie hodnotenie senátu v doterajšej histórii, a to prostredníctvom vedenia senátorov tak, že 

si budú stanovovať konkrétne ciele. Tie bude možné na pravidelnej báze kontrolovať 

a vyhodnocovať. Ďalej by rada priniesla ešte väčšiu transparentnosť do práce ŠČ AS FIF UK 

smerom k študentom. Rovnako sa vyslovila aj za výrazné využívanie pro-študentského 

prístupu, ako aj posilnenie vnútorných štruktúr ŠČ AS FiF UK.     

 

Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom aplikácie Polly, ktorá je súčasťou autorizovaného 

balíka MS Teams. AK ako predseda volebnej komisie spustil hlasovanie. Hlasovanie prebehlo 

anonymne. Po uplynutí času na voľbu a odovzdaní hlasov všetkými senátormi AK ako predseda 

volebnej komisie zdieľal obrazovku a oboznámil členov senátu s výsledkom hlasovania.  

 

Hlasovanie za nového predsedu/novú predsedníčku ŠČ AS FiF UK: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 10 

Počet platných hlasov: 10 

 
 

Počet získaných hlasov 

ŠK 4 

PV 6 

 

Možnosť zdržať sa nehlasovaním ani za jedného z kandidátov nevyužil nikto z prítomných 

senátorov. 

 

PV bola zvolená za novú predsedníčku ŠČ AS FiF UK. 

 

Po odhlasovaní ŠK odovzdal predsedníctvo PV. 

 

 

Voľba 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

 

Na miesto  1. podpredsedníčky kandidovala BH. BH by rada zatraktívnila túto funkciu a bola 

silnou oporou pre predsedníčku.   

Voľba prebehla anonymne, AK spustil hlasovanie cez aplikáciu Polly a po odhlasovaní zdieľal 

obrazovku s výsledkami. 

 

Hlasovanie za BH ako 1. podpredsedníčky SČ AS FiF UK.  

 

Počet odovzdaných hlasov: 10 

Počet platných hlasov: 10 

 
 

Počet získaných hlasov Zdržalo sa Prítomní 

BH 10 0 10 

Možnosť zdržať sa nehlasovaním nevyužil nikto z prítomných senátorov 

BK bola zvolená za novú 1.podpredsedníčku ŠC AS FiF UK. 

   



Voľba 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

 

O miesto 2.podpredsedu prejavili záujem VG a MA. VG by sa rada angažovala v témach 

študentských spolkov. MA by bol tiež rád účastný diskusie o spolkoch a chcel by obohatiť život 

na fakulte.  

Voľba prebehla anonymne, AK spustil hlasovanie cez aplikáciu Polly a po odhlasovaní zdieľal 

obrazovku s výsledkami. 

 

Hlasovanie za druhého podpredsedu/druhú podpredsedníčku ŠČ FiF UK: 

 
 

Počet získaných hlasov: 

VG 6 

MA 4 

 

Možnosť zdržať sa nehlasovaním ani za jedného z kandidátov nevyužil nikto z prítomných 

senátorov. 

 

VG bola zvolená za novú 2. podpredsedníčku ŠC AS FiF UK. 

 

 

5. Rôzne  

PV navrhla ďalší termín zasadnutia senátu na piatok, 20.11.2020 o 19,00 hod. Prítomní 

členovia vyjadrili súhlas s týmto návrhom.  

 

ŠK otvoril tému vianočného večierku v aktuálnych podmienkach. Diskutovali sme 

o možnostiach zorganizovania vianočnej kapustnice. 

 

BH informovala, že úspešne prešla výberovým konaním na post členky Disciplinárnej komisie 

FiF UK. O jej zvolení sa bude hlasovať na najbližšom zasadnutí AS FiF UK, ktoré sa uskutoční 

23.11.2020. 

 

PV požiadala ŠK, aby ako bývalý predseda predniesol na zasadnutí AS FiF UK návrh 

o predlžovaní mandátov senátorov a senátoriek ŠČ AS, keďže na tom pracoval počas svojho 

pôsobenia vo funkcii predsedu. 

 

BH a LCh prejavili záujem prevziať administráciu webovej stránky ŠČ AS. SS im 

sprostredkuje kontakt na fakultného webmastera p. Luptáka, ktorý BH a LCh umožní prístup. 

SS zároveň pridala do administrácie facebookovej stránky senátu PV, BH a VG. 

 

PV navrhla odoslanie informatívneho e-mailu študentom aj vyučujúcim na fakulte. Rada by im 

oznámila zmeny v zložení a predsedníctve ŠČ AS, ako aj víziu senátu na najbližšie obdobie. 

Kvôli väčšej transparentnosti by tam chcela pridať aj fotografie senátorov.  

 

PV poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila o 15.20 hod.  

 

Zapisovateľka: Martina Melíšková   

Bratislava, 20.11.2020    


