Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Zasadnutie sa uskutočnilo
dňa 05.10.2020 o 12:15 hod.

on-line

prostredníctvom

aplikácie

MS

TEAMS

Prítomní:
Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda)
Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1. podpredsedníčka)
Bc. Michal Augustovič (MA)
Ondrej Hablák (OH)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH)
Mgr. Lucia Chudá (LCh)
Bc. Adam Kubinec (AK)
Bc. Nina Vlhová (NV)
Ospravedlnení neprítomní: Bc. Michael Hanzalík, Bc. Patrícia Voľanská
1. Predstavenie a schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa
Predseda ŠK predstavil program zasadnutia a požiadal členov o prípadné návrhy k zmene
programu. SS požiadala o pridanie bodu do rokovania, ktorého obsahom bude diskusia
k predkladanej vizuálnej identite FIF UK. Hlasovalo sa o programe s jedným bodom navyše
oproti pôvodne predstavenému programu.
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa
2. Voľba členov Disciplinárnej komisie FIF UK
3. Predlžovanie mandátov členov ŠČ AS
4. Spravovanie webu ŠČ AS FIF UK
5. Plán činností ŠČ AS FIF UK
6. Vizuálna identita FIF UK
7. Rôzne
8. Záver
Hlasovanie o programe zasadnutia:
Za
8

Proti
0

Zdržalo sa
0

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu.

Prítomní
8

Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, dobrovoľne sa prihlásila BH.
Hlasovanie o zapisovateľke (Barbora Hurtuková):
Za
8

Proti
0

Zdržalo sa
0

Prítomní
8

Barbora Hurtuková bola zvolená za zapisovateľku zasadnutia.

2. Voľba členov Disciplinárnej komisie FIF UK
Vzhľadom na ukončenie štúdia dr. Viktora Svetského a vzdanie sa členstva v disciplinárnej
komisii člena Jakuba Hájka je potrebné doplniť počet členov v komisii za študentskú časť na
funkčné obdobie október 2020 – október 2023. Do funkcie nových členiek boli po úspešnom
výberovom konaní vybrané dve študentky, Ivana Lehocká (študentka 2. ročníka bakalárskeho
stupňa v študijnom programe východoázijské jazyky a kultúry) a Mgr. Lucia Chudá (študentka
2. ročníka doktorandského stupňa v študijnom programe slavistika), ktorá je aktuálne členkou
ŠČ AS.
Senátorky a senátori ŠČ AS vzali na vedomie obidva návrhy a nemali žiadne námietky voči
daným osobám.
Hlasovanie o nových členkách Disciplinárnej komisie FIF UK prebehne počas zasadnutia AS
FIF UK, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2020 o 13:30 hod.

3. Predlžovanie mandátov ŠČ AS
Predseda študentského senátu ŠK oboznámil prítomných, že na zasadnutí Akademického
senátu FIF UK predloží návrh o predlžovaní mandátov senátoriek a senátorov ŠČ AS. Podľa
aktuálnych predpisov trvá jedno funkčné obdobie 2 roky, čo však nie je dostačujúce, pretože je
to pomerne krátke obdobie, počas ktorého nie je možné dostatočne sa realizovať. Predĺžením
mandátov na obdobie 4 rokov by sa zachovala kontinuálnosť, integrita a obmedzili by sa
administratívne povinnosti, ktoré vyplývali z povinnosti každoročne organizovať voľby (riadne
i doplňujúce). ŠK počas zasadnutia AS FIF UK predstaví túto agendu a požiada predsedu, aby
počas ďalšieho riadneho zasadnutia AS FIF UK (november 2020) zaradil do programu
hlasovanie o tomto konkrétnom návrhu.
4. Spravovanie webu ŠČ AS
Doterajšou správkyňou webovej stránky ŠČ AS bola SS, ktorá vyzvala prítomných členov
a členky o prevzatie tejto administratívnej funkcie. Dodala, že je ochotná pomôcť prípadným
záujemcom a odovzdať im svoje skúsenosti a zručnosti. BH poznamenala, že by bolo vhodné,
aby sa základy práce vo webovom prostredí naučili viacerí, preto dodala, aby sa školenia
zúčastnilo viacero osôb. Záujem prejavili AK, LCh, BH a MA. SS sa zaviazala, že v dohľadnej
dobe usporiada online školenie k správe webu.

5. Plán činností ŠČ AS FIF UK
ŠČ AS sa snaží počas dištančnej výučby prinášať študentom a študentkám zaujímavé diskusie
na témy, ktoré sú prínosom pre každého človeka. Reagujúc na aktuálne prerušenie prezenčnej
výučby plánujeme usporiadať live stream (živé vysielanie) prostredníctvom sociálnych sietí
Instagram a Facebook. Hosťami týchto vysielaní budú osobnosti z fakultného diania, vedci či
vedkyne, pracovníci knižníc, študijného oddelenia, dekanstva, učitelia, lektori a pod., ktorí
budú súhlasiť s takouto formou diskusie. Jedným z možných námetov je aj moderovaná on-line
prehliadka fakulty. V najbližšom čase chystáme vysielanie na tému z oblasti duševného
zdravia.
O všetkých živých vysielaniach a hosťoch budeme v dostatočnom predstihu informovať
všetkých študentov a študentky. Koordinátorom týchto aktivít je AK.
ŠK zároveň informoval, že odovzdávanie Ceny Daniela Tupého prebehne podľa
harmonogramu, aktuálne sa ešte zvažuje to, aká bude forma tohto odovzdávania. Dodal, že sa
plánuje stretnúť s O. Z. Cultura Nostra a diskutovať o priebehu vianočnej kapustnice.

6. Vizuálna identita FIF UK
Diskusiu ohľadom vizuálnej identity fakulty začala SS, ktorá uviedla svoj názor, podľa ktorého
je aktuálny návrh loga FIF UK nespracovaný tak, ako si zaslúži fakulta. SS vypracovala anketu,
ktorej cieľom bolo zistiť, aké asociácie sú spojené s návrhom loga. Odpovede sa prelínali
v poznámkach, že vyobrazená postava je muž, rímsky vojak s prilbou. Dodala, že oproti
ostatným logám jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského je logo FIF UK slabšie
spracované. Považovala za vhodné, aby sa na zasadnutí AS FIF UK, na ktorom potvrdil účasť
aj koordinátor novej vizuálnej identity značky Univerzity Komenského, prorektor Masaryk,
vyslovili pripomienky ohľadom tohto loga a aby sa návrh prepracoval.
MA nesúhlasil s touto pripomienkou a poznamenal, že s novými návrhmi súhlasí, najmä
s logom FIF UK, pretože to predstavuje cestu kontinuity a nevidí dôvod na zmeny.
BH vyjadrila podporu SS a zároveň uviedla, že v aktuálnom návrhu podobizne Pallas Atény nie
je možné rozoznať kontúry tváre, teda či je to muž, či žena, čo ovplyvňuje celkový ráz
a interpretáciu celého loga.
SS reagovala na podnety s poznámkou, že si nežiada úplnú zmenu predkladaného vizuálu, ale
snaží sa vysloviť pripomienky, ktorej cieľom bude priniesť adekvátnejšie zobrazenie Pallas
Atény.
NV požiadala o slovo a uviedla, že sa nestotožňuje s návrhom MA, pretože na zobrazení Pallas
Atény jej chýba ženský element, ktorý je prekrytý dominujúcim mužským elementom. Podľa
nej predkladanému návrhu loga „ušla“ informácia o tom, akú fakultu má reprezentovať.
ŠK poznamenal, že sa počas zasadnutia spýta, prečo na vizuáloch chýbajú názvy univerzity a
jej fakúlt v slovenskom jazyku (na doložených návrhoch sú názvy len v anglickom jazyku).
OH vyjadril súhlas s MA a dodal, že jemu sa logo fakulty páči a schvaľuje ho.

LCh poznamenala, že ani na pôvodnom logu fakulty nie je dobré rozpoznať, či osoba je ženou,
alebo mužom. Chápe, že sa vedenie snaží o minimalistické prevedenie, no takisto si myslí, že
predkladaný návrh by bolo možné ešte lepšie rozpracovať.
AK na záver tejto diskusie ešte dodal, že tento predkladaný nový návrh považuje za lepší, než
je pôvodné logo fakulty.
Senátorky a senátori ŠČ AS vyslovia na zasadnutí AS FIF UK svoje pripomienky.

7. Rôzne
a) BH sa spýtala predsedu ŠČ AS na predpokladaný termín volieb predsedu ŠČ AS, na čo
predseda ŠK odpovedal, že sa budú konať v novembri po uplynutí súčasných mandátov (tie
trvajú do 30.10.2020). Spôsob voľby bude upresnený, pravdepodobne to bude on-line formou,
prípadne voľba poštou.
b) Keďže NV nebude opätovne kandidovať do radov ŠČ AS a končí jej mandát, poďakovala
sa všetkým kolegom a kolegyniam za možnosť byť súčasťou kolektívu senátu, za spoluprácu
počas uplynulých mesiacov a popriala všetkým všetko dobré.
NV ostáva pôsobiť vo funkcii senátorky za Študentskú časť Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave.

8. Záver
ŠK poďakoval prítomným senátorom a senátorkám za ich účasť na zasadnutí a poprial príjemný
zvyšok dňa.

V Bratislave, 05.10.2020
Zapisovateľka: Mgr. Barbora Hurtuková

