
Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Zasadnutie sa začalo 10.12.2019 (utorok) o 12.00 hod v miestnosti č. 246 na Gondovej 2, 
Bratislava. 

Prítomní:         

Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda ŠČ AS)     

Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 

Adam Kubinec (AK) 

Bc. Patrícia Voľanská (PV) 

Ondrej Hablák (OH)  

Bc. Nina Vlhová (NV) 

Mgr. Lucia Chudá (LCH) 

Hostia: 

Mgr. Martin Bača, PhD. (MB, predseda AS FIF UK) 

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. (LL, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium) 

Dano Madarás (DM, vedúci študijného oddelenia) 

Bc. Alžbeta Krajčovičová (AK, členka AS UK) 

Ospravedlnení: 

Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1.podpredsedníčka ŠČ AS)  

Michal Hanzalík (MH, 2.podpredseda ŠČ AS) 

Michal Augustovič (MA) 

 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa 

Predseda ŠK otvoril zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu (ďalej „ŠČ AS“) a na 
základe účasti skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku sa prihlásila 
PV. Prebehlo hlasovanie: 

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

 7 0  0   7 
 

Za zapisovateľku bola zvolená PV. 



 

Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS FIF UK 

ŠK predstavil program zasadnutia: 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa 

2. Spoločné fotografovanie 

3. Predstavenie členky AS UK  

4. Aktualizácia Študijného poriadku FiF UK (pozvaná hostka, doc. Lichnerová) 

5. Možnosti zápisu pokračujúcich študentov (pozvaný hosť, Dano Madarás) 

6. Kontrola plánu činnosti členov ŠČ AS FiF UK 

7. Prebranie agendy na rokovaní pléna 

8. Rôzne 

9. Záver 

Prebehlo hlasovanie o predstavenom programe: 

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

 7 0  0   7 
 

Program zasadnutia bol schválený.  

2. Spoločné fotografovanie  

Tento bod programu prebehol neformálne v átriu budovy na Gondovej 2. Fotografie senátoriek 
a senátorov budú použité pri propagácii ich činnosti na nástenke ŠČ AS FiF UK, ako aj na 
sociálnych sieťach. 

3. Predstavenie členky AS UK  

V rámci tohto bodu nám predstavila svoju činnosť AK, ktorá sa spolu s NV zúčastnila 
zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského. AK oboznámila senátorky 
a senátorov so skutočnosťou, že sa stala členkou Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, kde 
bude obhajovať záujmy študentov.  

Novozvolená členka ŠČ AS FiF UK, LCH, prítomným predstavila svoje vízie a predstavy o jej 
činnosti v senáte. Oboznámila nás s dôvodom jej kandidatúry. Zdôraznila dôležitosť zlepšenia 
priestorov pre organizácie, ktoré na fakulte pôsobia. Takisto podporila myšlienku zlepšenia 
propagácie činnosti ŠČ AS FiF UK. Dodala, že bude pracovať na tom, aby doktorandi získali 
väčšiu podporu pri konferenciách. Navrhla zavedenie putovnej knižnice, v rámci ktorej by si 
študenti bezplatne vymieňali knihy.  



4. Aktualizácia Študijného poriadku FiF UK (pozvaná hostka: doc. Lichnerová)  

LL otvorila debatu o pomerne diskutovanom bode kreovaného Študijného poriadku FiF UK, 
ktorým je predmet Seminár k záverečnej práci. Deklarovala, že tento predmet nemá byť viazaný 
na odovzdanie záverečnej práce, iba napríklad na odovzdanie úvodu, záveru, prípadne 
absolvovanie iných formálnych náležitostí záverečnej práce. Dodala, že niektoré katedry 
vyžadovali odovzdanie celej práce. Každopádne, v oboch prípadoch, študenti musia byť vopred 
informovaní o tom, čo je obsahom daného predmetu.   

Vyjadrila sa aj k absenciám, pri ktorých nie sú žiadne zmeny. Študenti majú nárok na 2 
ospravedlnené absencie. Vyučujúci však majú právo umožniť študentom aj viac absencií, musia 
to však na začiatku semestra jasne špecifikovať. Zväčša takéto diskusie prebiehajú skôr na 
individuálnej úrovni. Prispôsobiť si môžu vyučujúci napríklad to, že k jednej absencii môžu 
vyžadovať ospravedlnenie od lekára a druhá môže byť bez ospravedlnenia. Dodala, že 
dodržujúc GDPR, študenti nemajú povinnosť ukazovať ospravedlnenia vyučujúcim. Tí 
nemusia vedieť o jednotlivých diagnózach konkrétnych študentov. Študent v takom prípade 
ukáže ospravedlnenie študijnej referentke, ktorá vyučujúcemu len oznámi, že dané 
ospravedlnenie je v poriadku.  

AK sa zaujímal o to, či študenti majú nárok na ospravedlnenie, ak sa počas 1. týždňa semestra 
zúčastnia nejakého predmetu a v tom nasledujúcom si ho vymažú a zvolia namiesto neho iný. 
LL potvrdila, že takéto situácie by mali vyučujúci ospravedlniť. 

LL na záver dodala, že aj pri predmetoch, ktoré sú hodnotené 100% priebežne, teda aj pri 
priebežných testoch, budú mať študenti nárok vypýtať si opravné termíny.  

5.  Možnosti zápisu pokračujúcich študentov (pozvaný hosť, Daniel Madarás)  

AK otvoril diskusiu s otázkou, či by zápis nebolo možné riešiť nejakým iným spôsobom, ako 
to bolo doteraz. DM rozprával o tom, že existuje možnosť napísať študijnej referentke 
a dohodnúť sa s ňou individuálne. Takisto dodáva, že podľa študijného poriadku je fyzická 
prítomnosť na zápise nevyhnutná, keďže posledným bodom zápisu je validácia karty ISIC. PV 
oponuje, že študenti by si mohli po validačné známky prísť inokedy. Podľa jej názoru, mnoho 
študentov ukončuje zahraničné stáže v skoršom termíne iba kvôli 10 minútam, ktoré strávia 
zápisom. AK dodáva, že aj študenti žijúci mimo Bratislavy často niekoľko hodín cestujú len 
kvôli zápisu. Podľa neho by zápis mal byť elektronický a tí, ktorí potrebujú potvrdiť nejaké 
dokumenty, prípadne validovať ISIC, by takú možnosť mali mať aj mimo zápisu. AK navrhuje 
riešiť zápis cez systém Ais. PV navrhla, že ak by to cez Ais ešte nebolo možné, riešením by 
mohlo byť zaslanie e-mailu z pridelenej e-mailovej adresy referentkám. Takéto e-mailové 
potvrdzovanie o pokračovaní v štúdiu by prebehlo vo vopred určenom termíne. DM prisľúbil, 
že sa touto témou bude zaoberať, opýta sa aj na iných vysokých školách, kde už elektronický 
zápis je zavedený. V krátkom čase nás bude informovať o výsledkoch riešenia tohto návrhu.  

 

6. Kontrola plánu činnosti členov ŠČ AS FiF UK  

ŠK – písal na iné univerzity ohľadom družobnej spolupráce, viedol diskusie OPT študentov 



AK – zisťoval informácie ohľadom športu 

PV – venovala sa propagácii činnosti senátu, zorganizovala súťaž na Instagrame, s Doc. 
Szapuovou viedla diskusie o možnej zmene spôsobe prijímania študentov na magisterské 
štúdium 

BH – pomáhala pri organizácii volieb, venovala sa spätnej väzbe študentov, ktorí nám písali na 
Instagrame o možných návrhoch na zmeny; všimla si, že študenti sa sťažovali na nedostatok 
možností pre nabíjanie notebookov či smartfónov, čo chce riešiť smart lavičkami  

OH – sa venuje propagácii senátu, pripravuje nástenku ŠČ AS FiF UK 

NV – Venovala sa Iniciatíve Zelená jedáleň, ktorej cieľom je zlepšenie kvality vegetariánskych 
jedál; Chcela by zorganizovať anketu medzi študentmi o tom, či by bol záujem o viac 
vegetariánskych volieb vo fakultnej jedálni 

PV – dodala, že študenti na Štúrovej by takisto chceli mikrovlnku do študovne; touto 
požiadavkou sa budeme v nasledujúcom semestri zaoberať 

ŠK - dodal, že písal kvestorke ohľadom stravovania a doteraz mu neodpovedala - rieši sa 
stravovanie na Právnickej fakulte UK; spomenul aj možnosť spolupráce v beánii práve s 
Právnickou fakultou UK 

BH – chce v nasledujúcom semestri zorganizovať swap na fakulte, kde by sa vymieňalo nielen 
oblečenie, ale aj knihy 

7. Prebranie agendy na rokovaní pléna  

ŠK v krátkosti prešiel body, o ktorých sa bude rokovať na zasadnutí AS FiF UK, ktoré sa koná 
v ten istý deň o 13:30. 

8. Rôzne  

MB informoval o tom, že dve študentky z našej fakulty, Natália Vedejová a Lucia Petríková sú 
nominované do Ubytovacej komisie, ktorá rieši situáciu v Mlynskej doline. MB otvoril tému 
o zatváraní viacerých podnikov či fitnescentier v Mlynskej doline. Tvrdí, že na kompetentnejšie 
vyjadrenie potrebuje bližšie informácie. Touto témou sa bude zaoberať AS UK.  

9. Záver  

Predseda ŠK uzavrel rokovanie o 13.30 hod  a poďakoval všetkým za účasť. 

 

Bratislava, 10.12.2019 

Zapisovateľka: Bc. Patrícia Voľanská 

Overil: Bc. Šimon Kotvas 


