
Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 4. 11. 2019 

Zasadnutie sa začalo o 12:00 hod. v miestnosti G140 v budove Filozofickej fakulty UK na 

Gondovej 2 v Bratislave. 

Prítomní: 

Michael Hanzalík (MH), Ondrej Hablák (OH), Bc. Šimon Kotvas (ŠK) – prítomný 

prostredníctvom on-line hovoru, Michal Augustovič (MA), Mgr. Slavomíra Stanková (SS), 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH), Bc. Nina Vlhová (NV), Bc. Patrícia Voľanská (PV), Adam 

Kubinec (AK) 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

MH otvoril zasadnutie ŠČ AS a na základe účasti potvrdil, že zasadnutie je uznášaniaschopné 

(9/9). MH za zapisovateľa navrhol MA. Prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi:  

Za Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Za zapisovateľa bol zvolený MA. 

MH predstavil program zasadnutia: 

• 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

• 2. Predstavenie novozvolených senátorov 

• 3. Voľba predsedníctva ŠČ AS FiF UK 

• 4. Diskusia o pripravovanom študijnom poriadku s účinnosťou od 1.9.2020 

• 5. Prerokovanie programu AS 

• 6. Iné 

 

Prebehlo hlasovanie o programe: 

Za Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Program zasadnutia bol schválený. 

2. Predstavenie novozvolených senátorov 

Postupne sa predstavili noví členovia senátu PV, BH, AK a NV. PV uviedla, že motiváciou jej 

kandidatúry do ŠČ AS FiF UK je prílišná byrokracia, najmä pri zápisoch. Vedela by si 

predstaviť zápisy iba v elektronickej forme. Navrhla väčšie zviditeľnenie sa senátu. BH 

uviedla, že ju kandidovať motivovala SS. BH by chcela zviditeľniť senát a lepšie propagovať 

výsledky senátu. AK uviedol, že mu prekáža, že sa pýšime historickosťou, ale sme ako FiF 



UK málo moderní. Navrhol viac prepájať katedry, pretože málo vzájomne komunikujú. 

Navrhol organizovanie udalostí, ktoré by vznikali pod celofakultnou strechou. 

 

3. Voľba predsedníctva ŠČ AS FiF UK 

Voľba predsedu ŠČ AS FiF UK 

MH navrhol Šimona Kotvasa na funkciu predsedu ŠČ AS FiF UK. Šimon Kotvas kandidatúru 

prijal. Prebehlo hlasovanie: 

Za Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Za predsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Šimon Kotvas. 

 

Voľba 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

Za kandidáta na funkciu 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK sa prihlásila Slavomíra Stanková. 

Prebehlo hlasovanie: 

Za Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Za 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK bola zvolená Slavomíra Stanková. 

 

Voľba 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

Za kandidáta na funkciu 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK sa prihlásil Michael Hanzalík. 

Prebehlo hlasovanie: 

Za Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Za 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Michael Hanzalík. 

 

4. Diskusia o pripravovanom študijnom poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2020 

SS vyzvala nových členov ŠČ AS FiF UK, aby zvážili členstvo v komisiách. Upozornila tiež 

na fakt, že na zasadnutí AS FiF UK, ktorá nasleduje po tejto schôdzi, sa volia členovia 

disciplinárnej komisie.  



SS pripomenula, že je žiaduce, aby bol v každej komisii študentský zástupca. V mnohých 

komisiách nemáme ani jedného študenta. SS informovala o nadchádzajúcom pracovnom 

stretnutí v rámci Študijnej komisie. 

Následne sa niektorí členovia ŠČ AS FiF UK rozhodli vstúpiť do komisií. Menovite: 

Študijná komisia – (SS), Nina Vlhová, Adam Kubinec 

Ekonomická komisia - Michael Hanzalík, Barbora Hurtuková, Nina Vlhová 

Legislatívna komisia - Michael Hanzalík, Adam Kubinec 

Volebná komisia – (ŠK), Nina Vlhová, Patrícia Voľanská  

 

Do Disciplinárnej komisie bol navrhnutý študent Jakub Hájek, ktorý nie je členom ŠČ AS FiF 

UK a o ktorom sa bude rokovať na nadchádzajúcom rokovaní senátu FiF UK. 

 

5. Prerokovanie programu AS FiF UK 

SS upozornila, že FiF UK stojí pred voľbou prijať Študijný poriadok UK alebo vytvoriť 

vlastný študijný poriadok. Upozornila na niektoré špecifické otázky týkajúce sa Študijného 

poriadku UK (napr. jeden opravný termín pri skúškach). Navrhla preto otvoriť o tejto veci 

širšiu diskusiu aj medzi študentmi FiF UK, keďže sa ich to bezprostredne týka. MH navrhol, 

aby sa táto otázka prerokovala aj na AS FiF UK. 

SS upozornila na možnosť vstúpiť do diskusie o Etickom kódexe na rokovaní AS FiF, ale 

podnety k tejto téme nezazneli. MH považuje navrhovaný Etický kódex za dobrú vec. 

  

6. Iné 

OH navrhol zamyslieť sa nad lepšou propagáciou ŠČ AS FiF UK. OH navrhuje, aby sa 

umiestnili na nástenku ŠČ AS fotografie senátorov. OH ponúkol, že nástenku upraví do novej 

podoby on. AK navrhol, že založí účet na Instagrame pre ŠČ AS FiF UK a bude ho 

spravovať. AK navrhol, aby si jednotliví členovia určili niektoré oblasti, ktorým sa budú v 

rámci ŠČ AS FiF UK venovať. MA myšlienku rozvinul a vyzval členov, aby každý 

porozmýšľal nad svojou prioritnou oblasťou záujmu, za ktorú bude zodpovedný, ktorá bude 

následne uvedená aj na nástenke a ohľadom ktorej bude možné zo strany študentov sa na 

dotyčnú osobu obrátiť. 

MH bude iniciovať stretnutie, na ktorom sa bude riešiť s novým predsedom ŠK nástenka, 

otázka GDPR (kvôli osobným údajom na nástenke). SS navrhla, aby sa urobili „medajlóny“ 

na facebookovú stránku aj pre nových členov ŠČ AS. 



PV navrhuje zriadiť fakultných spravodajcov, ktorí by robili spravodaj zo zasadnutí AS, ale 

na túto úlohu majú slúžiť správy zo zasadaní, ktoré sa doposiaľ aj aktívne pripravovali. 

BH navrhuje urobiť podobné podujatie ako Aktovka, t.j. podujatie, na ktorom bude ŠČ AS 

ponúkať vlastné upečené koláče a kávu. 

MH navrhol pripojiť sa k združeniu Cultura nostra pri organizácii vianočného večierku. SS 

skúsi pozvať organizátora podujatia na budúce stretnutie ŠČ AS. 

PV navrhuje otvoriť diskusiu o zrušení povinnosti osobne sa zúčastniť zápisu do ročníka. NV 

navrhne na zasadnutí AS FiF UK, možnosť zrušenia povinnosti zúčastňovať sa osobne zápisu. 

AK navrhuje zamyslieť sa nad študentskou anketou. 

MH poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 13:20 hod.  

 

Zapísal: Michal Augustovič  

Overil: Mgr. Slavomíra Stanková 

V Bratislave 4.11.2019. 

 


