ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŚTUDENTSKEJ ČASTI
AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Zasadnutie sa uskutočnilo online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS dňa 22. novembra 2021
o 11:30.
Prítomní:
Mgr. Lucia Chudá (LCH, predsedníčka)
Filip Bajtoš (FB, 1. podpredseda)
Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 2. podpredseda)
Mgr. Veronika Goldiňáková (VG)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH)
Bc. Ondrej Hablák (OH)
Bc. Martina Melíšková (MM)
Damián Samuel Ovečka (DSO)
Bc. Adam Kubinec (AK)
Bc. Andrej Ondrejka (AO)
Ospravedlnení: Predstavenie a schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa
LCH predstavila program zasadnutia a požiadala členov senátu o prípadné návrhy k zmene programu.
LCH požiadala o schválenie programu.
1. Otvorenie zasadnutia, hlasovanie o programe a zapisovateľovi
Navrhovaný program zasadnutia:
1. Úvod, schválenie programu a voľba zapisovateľa
2. Diskusia o Dlhodobom zámere rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na
obdobie 2021 – 2027
3. Prerokovanie Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň
štúdia na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2022/2023
4. Nominácie do komisií AS FiF UK
5. Agenda a ciele ŠČ AS FiF UK na najbližšie mesiace
6. Rôzne
7. Záver
Hlasovanie o programe zasadnutia:
ZA – 10; PROTI – 0; ZDRŹALO SA – 0; PRÍTOMNÍ – 10
Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu.
Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutý bol FB
ZA – 10; PROTI – 0; ZDRŽALO SA – 0; PRÍTOMNÍ – 10
FB bol zvolený za zapisovateľa.
2. Diskusia o Dlhodobom zámere rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave na obdobie 2021-2027

Členovia a členky ŠČ AS FiF UK vyjadrili súhlas s návrhom Dlhodobého zámeru rozvoja FiF UK na
obdobie 2021 – 2027. DSO navrhol rozšírenie bodu týkajúceho sa ŠVOK, ktorý sa rozoberie na
zasadnutí AS FiF UK.
3. Prerokovanie Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalársky
stupeň štúdia na Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2022/2023
O oboch dodatkoch prebehla krátka diskusia. Členovia a členky tento bod prerokovali.
4. Nominácie do komisií AS FiF UK
Viacerí členovia a členky prejavili záujem pridať sa do komisií AS FiF UK. O členstvo v študijnej
komisii prejavili záujem IDG, FB, DSO a AK. O členstvo vo volebnej komisii prejavili záujem LCH a
MM. O členstvo v legislatívnej komisii prejavili záujem VG a DSO. O pokračovanie svojho členstva
v komisiách prejavili záujem BH (ekonomická komisia) a AK (legislatívna komisia).
5. Agenda a ciele ŠČ AS FiF UK na najbližšie mesiace
Noví členovia a členky predstavili svoju agendu, s ktorou kandidovali do ŠČ AS FiF UK. FB predstavil
návrh na vznik študentského fóra, na ktorom by sa mohli riešiť a zhromažďovať problémy študentov
a študentiek FIF UK. IDG predstavil podobný plán. DSO našiel podobný plán v dlhodobom zámere
univerzity. Návrh by mohol súvisieť s novou študentskou anketou. Členovia a členky sa dohodli, že
k tomu návrhu prebehne ďalšie stretnutie.
DSO predstavil svoj návrh na privítanie prváčok a prvákov na začiatku akademického roka pomocou
brožúrok s cieľom informovať ich o základných náležitostiach univerzity. Tento návrh podporil AO.
AK predstavil svoju víziu obnovenia pracovnej skupiny k novej študentskej ankete, ktorá by mala
pokračovať v diskusii o skvalitnení spätnej väzby od študentov.
Členky a členovia ŠČ AS FiF UK sa budú v nasledujúcich mesiacoch venovať vytýčeným cieľom.
6. Rôzne
V bode rôzne členovia a členky v krátkosti diskutovali o novom návrhu na zvýšenie poplatkov
týkajúcich sa predĺženého doktorandského štúdia. Členovia a členky s týmto návrhom dekana súhlasia.
LCH poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapisovateľ: Filip Bajtoš
Overila: Lucia Chudá
Bratislava, 28. novembra 2021

