Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 11.5.2017
Zasadnutie sa začalo o 12.00 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava)
Prítomní:
Samuel Chrťan (SCh), Šimon Kotvas (ŠK), Gabriela Križanová (GK), Bc. Robert Mihály
(RM), Max Steuer, M.A. (MS), Mgr. Viktor Svetský (VS), Martin Vetrík (MV)
Ospravedlnení:
Bc. Monika Firbasová (MF), Jana Schäfferová (JS), Simona Wolaschková (SW)
Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe
Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ a zistil, že ŠČ je
uznášaniaschopná. ŠČ AS sa dohodla na MS ako na zapisovateľovi. VS následne predstavil
návrh programu zasadnutia:
1. Diskusia o bodoch programu ustanovujúceho zasadnutia AS FiF UK
2. Rôzne
Hlasovanie o programe.
Výsledky hlasovania:
Za
7

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
7

kvórum
6

Program zasadnutia bol schválený.
1. Diskusia o bodoch programu ustanovujúceho zasadnutia AS FiF UK
V rámci tohto bodu členky a členovia ŠČ AS diskutovali o zvolených senátorkách
a senátoroch za zamestnaneckú časť FiF UK z hľadiska ich profilov, predchádzajúcich
skúseností a predpokladov budúcej spolupráce so ŠČ AS.
Osobitne sa preberala otázka možných kandidátov na predsedu AS FiF UK. V tejto časti
senátorky a senátori uviedli, že funkcia predsedu senátu je pre fungovanie FiF UK, a teda aj
pre schopnosť ŠČ AS obhajovať záujmy študentiek a študentov v rámci senátu, mimoriadne
dôležitá, tiež predseda senátu je aj členom vedenia fakulty.
Z diskusie vzišiel návrh navrhnúť ako kandidáta na predsedu doc. Daniela Klimovského,
PhD., pri ktorom prítomní zvážili:
-

pôsobí na fakulte iba kratší čas,
absolvoval na FiF UK doktorandské štúdium,
má skúsenosti s vedením senátu, keďže pôsobil ako predseda AS FSEV UK,
má profesionálnu skúsenosť z viacerých univerzít, aj v zahraničí.
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VS na žiadosť viacerých senátorov dal hlasovať o návrhu nasledujúceho uznesenia:
Uznesenie č. 1.
Študentská časť Akademického senátu FiF UK navrhuje ako kandidáta na predsedu AS FiF
UK doc. Daniela Klimovského, PhD.
Výsledky hlasovania:
Za
6

proti
0

zdržal sa
1

prítomní
7

kvórum
6

Uznesenie č. 1 bolo schválené. V rámci diskusie bolo ďalej zdôraznené, že prijatie uznesenia
nezaväzuje členov ŠČ, ako majú na ustanovujúcom zasadnutí hlasovať v tajnej voľbe
predsedu AS.
3. Rôzne
MV pripomenul návrh medailónikov senátoriek a senátorov. VS ho požiadal, aby napísal
presné inštrukcie, čo mu majú senátori dodať. Niekoľkí senátori navrhli vyhotovenie
profilových fotografií v rovnakom formáte pre každého senátora. MS súhlasil, že projekt
medailónikov by sa mal dotiahnuť do konca ešte v tomto semestri, ale vzhľadom na zmeny
v zložení študentskej časti senátu od leta a najmä od nového akademického roka nie je práve
efektívne investovať množstvo času do kvality fotografií.
VS (s podporou MS) pripomenul aj zámer predložiť návrh nových Zásad volieb do ŠČ AS.
MS potvrdil ambíciu predložiť prvý návrh na nasledujúce zasadnutie ŠČ AS, ktoré by sa
rozhodne malo uskutočniť v dostatočnom predstihu pred nasledujúcim zasadnutím pléna
senátu.
Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli, preto sa VS senátorkám a senátorom
poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Viktor Svetský
V Bratislave, 12.5.2017.
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