Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 13.10.2016
Zasadnutie sa začalo o 18.00 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava)
Prítomní:
Bc. Monika Firbasová (MF), Samuel Chrťan (SCh), Bc. Robert Mihály (RM), Jana Schäfferová
(JS), Max Steuer, M.A. (MS), Mgr. Viktor Svetský (VS), Simona Wolaschková (SW)
1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe
Predseda ŠČ AS FiF UK v ak. roku 2015/2016 VS privítal prítomných členov ŠČ. Zistil, že ŠČ
je uznášaniaschopná, a predstavil návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe
Predstavenie novozvolených senátoriek a senátorov;
Voľba predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK;
Návrh doplnenia uprázdnených študentských miest v komisiách AS FiF UK;
Návrhy uznesení k doplňovacím voľbám do AS UK a AS FiF UK;
Rôzne.

Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli. VS dal hlasovať o návrhu programu ako
celku.
Výsledky hlasovania:
Za
7

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
7

kvórum
4

Program zasadnutia bol schválený.
2. Predstavenie novozvolených senátoriek a senátorov
Senátorkou a senátorom ŠČ AS FiF UK sa po prvýkrát stali SW a RM, ktorí predstavili svoje
priority.
SW by ako členka Študentskej rady vysokých škôl SR za FiF UK rada pravidelne informovala
ŠČ AS o dianí v ŠRVŠ za cieľom užšej spolupráce medzi oboma orgánmi. Má tiež za cieľ
preskúmať realizovateľnosť viacerých návrhov na modernizáciu fakulty (elektronický zápis,
zrušenie indexov).
RM mal problémy s komunikáciou s vedením školy pri predchádzajúcich študentských
aktivitách, ktoré by mohlo vyriešiť reprezentatívne zoskupenie študentov. Domnieva sa tiež, že
je potrebné zvýšiť povedomie o činnosti senátu a jeho celkovú váhu u vedenia fakulty.
3. Voľba predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK
Na funkciu predsedu ŠČ AS FiF UK bol navrhnutý VS, na funkciu 1. podpredsedu MS a 2.
podpredsedníčky MF. Ďalší kandidáti navrhnutí neboli. Traja kandidáti nominácie prijali.
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Následne prebehlo tajné hlasovanie o navrhnutých kandidátoch s výsledkami:
Vydaných hlasovacích lístkov:
7
Platných hlasov:
7
Neplatných hlasov:
0
Meno kandidáta a funkcia
Viktor Svetský – predseda
Max Steuer – prvý podpredseda
Monika Firbasová – druhá podpredsedníčka

za
7
7
7

proti
0
0
0

zdržal sa
0
0
0

kvórum
4

4. Návrh doplnenia uprázdnených študentských miest v komisiách AS FiF UK
Na doplnenie uprázdnených miest v komisiách AS FiF UK boli navrhnutí:
 Študijná komisia: JS
 Volebná komisia: MF, SW
 Legislatívna komisia: RM
 Disciplinárna komisia: SCh, MS, VS
Hlasovanie o návrhu:
za
7

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
7

kvórum
4

Návrh bol schválený.
5. Prerokovanie návrhov uznesení k doplňovacím voľbám do AS UK a AS FiF UK
Senátorky a senátori prediskutovali dvoje návrhy uznesení a doplnili návrhy na členov
a náhradníkov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK do návrhu v zložení:




Predsedníčka volebnej komisie: MF
Členka volebnej komisie za SČ AS FiF UK: SW
Náhradníci: SCh, RM

SCh navrhol, aby sa v návrhoch upravilo miesto konania volieb z G003 na vestibul fakulty. MS
uviedol, že na študentky a študentov katedry, pri ktorých výučba prebieha v budove na
Šafárikovom námestí, resp. na Múzejnej, táto zmena mať pozitívny vplyv nebude. Pre katedry
sídliace na Gondovej však táto zmena môže byť prospešná. Na tomto bola všeobecná zhoda,
preto VS miesto v návrhoch uznesení zmenil.
MS zdôraznil nevýhody podávania návrhov písomne cez podateľňu FiF UK z pohľadu
predsedu volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS v posledných voľbách (zložitosť, riziko
nejasnosti, komu sú návrhy odovzdané v podateľni určené, odradzovanie kandidátov od
podávania návrhov). Navrhol pre tieto voľby umožniť podávanie návrhov na kandidatúru emailom v skenovanej podobe predsedníčke volebnej komisie pre tieto voľby, pretože podľa
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jeho názoru tomu nebráni nijaké existujúce ustanovenie. VS uviedol, že podľa jeho názoru si
existujúce právne predpisy vyžadujú všetky oficiálne dokumenty tohto typu podávať
v písomnej, tlačenej podobe. Ďalší senátori sa nevyjadrili, návrh MS nebol akceptovaný.
Senátorky a senátori sa následne zhodli, že za účelom súťaživosti volieb je optimálne nájsť
aspoň štyroch kandidátov pre voľby do ŠČ AS. Keďže ani rozsiahla kampaň „Deň študentských
volieb na FiF UK 2016“ nedokázala získať dostatočnú pozornosť študentskej obce, je potrebné
uvažovať nad novými metódami, akými sú letáková kampaň, skvalitnenie grafiky kampane
a väčší dôraz na oslovovanie možných kandidátok a kandidátov osobne.
6. Rôzne
V rámci tohto bodu vystúpilo niekoľko senátoriek a senátorov s informáciami, oznamami
a správami:
a) VS inicioval diskusiu o termínoch nasledujúcich zasadnutí. Senátorky a senátori sa
zhodli, že model mesačnej frekvencie zasadnutí v prvom týždni v mesiaci je
vyhovujúci, s tým, že na každom zasadnutí prebehne diskusia o konkrétnom termíne
nasledujúceho zasadnutia. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 3.11.2016 o 12.30
v G003.
b) VS prisľúbil, že sa bude venovať administrácii facebookovej stránky ŠČ AS (zdieľanie
relevantných správ z Facebooku fakulty, správ a ďalších relevantných informácií
z webstránky ŠČ AS, termínov a programov nasledujúcich zasadnutí a pod.). SCh tiež
prejavil záujem o prístup za účelom propagácie niektorých študentských aktivít. MS
odporučil, aby aktivity realizované senátorkami a senátormi boli propagované cez
Facebook ŠČ AS a odtiaľ zdieľané inými facebookovými stránkami.
c) MS otvoril otázku prípravy Plánu činnosti ŠČ AS na tento akademický rok. VS navrhol,
aby do ďalšieho zasadnutia každá senátorka a každý senátor pripravil dve priority, ktoré
by chcel dosiahnuť v rámci pôsobenia v senáte v danom roku. Na ďalšom zasadnutí
prebehne o prioritách diskusia a v prípade zhody dôjde k príprave Plánu činnosti ŠČ
AS.
d) MF informovala o konaní konferencii k jubileu FiF UK a úlohe študentiek a študentov
v ňom. Navrhla senátorkám a senátorom zúčastniť sa aspoň niektorých jej podujatí
a reprezentovať tak študentskú obec fakulty.
e) MF vyjadrila názor, že školné za štúdium na FiF UK je neštandardne vysoké a ŠČ AS
by mohla vyvinúť iniciatívu, aby došlo ku zmene. Sľúbila pripraviť prieskum v tejto
otázke, ktorý následne bude zdieľať a konzultovať s VS.
f) SCh má záujem napísať v mene ŠČ AS mail vedúcej Katedry žurnalistiky FiF UK
s otázkou, akým spôsobom vedenie katedry riešilo alebo plánuje riešiť pripomienky,
ktoré zo strany študentiek a študentov zazneli v poslednej Študentskej ankete FiF UK.
Senátorky a senátori sa zhodli, že SCh má podporu ŠČ AS v tejto iniciatíve.
g) MS informoval o možnosti spolupráce so Studentským hnutím za solidaritu. RM
prejavil záujem pridať sa do príslušnej konverzácii s reprezentantmi hnutia na FB, čo
MS zrealizoval. MS upozornil, že za účelom inštitucionalizácie spolupráce by bolo
potrebné nájsť skupinu piatich študentiek a študentov, ktorí by za ňu zodpovedali. VS
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navrhol, aby sa zástupca hnutia zúčastnil zasadnutia 3.11. alebo (čo je logisticky
jednoduchšie), aby sa uskutočnila Skype konferencia medzi zástupcami hnutia a ŠČ AS.
MS bude tieto závery komunikovať
Ďalšie príspevky do diskusie neboli, preto VS poďakoval senátorkám a senátorom za účasť.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Viktor Svetský
V Bratislave, 13.10.2016.
Prílohy
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 13. 10. 2016
Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (ŠČ AS FiF UK) na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 schválila návrh pre AS FiF
UK na doplnenie uprázdnených mandátov v komisiách AS FiF UK z dôvodu uprázdnenia
študentských mandátov uplynutím funkčného obdobia senátoriek a senátorov.
1. Za členku Študijnej komisie AS FiF UK navrhuje: Jana Schäfferová.
2. Za členov Volebnej komisie AS FiF UK navrhuje: Bc. Monika Firbasová a Simona
Wolaschková.
3. Za člena Legislatívnej komisie AS FiF UK navrhuje: Bc. Robert Mihály.
4. Za členov Disciplinárnej komisie FiF UK navrhuje: Samuel Chrťan, Max Steuer,
M. A. a Mgr. Viktor Svetský.
V Bratislave, dňa 13. 10. 2016.
Mgr. Viktor Svetský
predseda ŠČ AS FiF UK
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