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Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 15.3.2016 

Zasadnutie sa začalo o 18.25 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

Prítomní: 

Samuel Chrťan (SCh), Bc. Ina Sečíková (IS), Jana Schäfferová (JS), Bc. Roman Soóky (RS), 

Max Steuer, M.A. (MS) – online, Bc. Viktor Svetský (VS) 

Ospravedlnení: 

Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD), Bc. Monika Firbasová (MF), Martin Hodničák (MH), Sabína 

Vargovčíková (SV) 

1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ a poveril vedením zasadnutia 

podpredsedu ŠČ AS FiF UK RS. Zistil, že ŠČ je uznášaniaschopná, a predstavil návrh 

programu zasadnutia: 

1. Predstavenie nového člena ŠČ AS FiF UK SCh 

2. Zhodnotenie volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ 

3. Vyhodnotenie študentskej ankety pre ZS AR 2015/2016 

4. Rôzne 

Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli, s návrhom bol všeobecný súhlas.  

2. Predstavenie nového člena ŠČ AS FiF UK SCh 

SCh zhrnul a priblížil svoje programové priority s ktorými kandidoval do ŠČ AS FiF UK, 

a to: 

- zlepšiť informačné prepojenie s inými fakultami UK, 

- zlepšenie informovanosti študentov FiF UK o vnútornom dianí. 

Špecifikoval aj konkrétne kroky a zodpovedal ďalšie otázky od prítomných. 

3. Zhodnotenie volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ 

RS informoval za obe volebné komisie, že voľby do oboch orgánov prebehli bez vážnych 

komplikácií a boli dodržané všetky kroky stanovené príslušnými predpismi. VS uviedol, že 

informoval predsedu AS UK ako aj predsedníčku ŠRVŠ o výsledku volieb do ŠRVŠ. Tiež 

informoval, že zostávajúci neobsadený mandát v ŠRVŠ sa už nebude obsadzovať 

doplňovacími voľbami vzhľadom na to, že voľby by spadali do obdobia posledných 6 

mesiacov trvania mandátu, kedy sa už v zmysle volebných zásad nedoplňuje. Senát 

prerokoval aj informáciu od MH, že informoval predsedu AS FiF UK o tom, že chce ukončiť 

svoj mandát v AS FiF UK. Vzhľadom na to, že ide o kompetenciu predsedu AS FiF UK, bude 

ŠČ čakať na oficiálne potvrdenie informácie. 
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4. Vyhodnotenie študentskej ankety pre ZS AR 2015/2016  

VS informoval o potrebe spísania oficiálneho vyjadrenia ŠČ AS FiF UK k výsledkom 

študentskej ankety a navrhol, aby sa v diskusii zosumarizovali body, ktoré by mali byť vo 

vyjadrení uvedené, následne doma spracuje návrh textu vyjadrenia, ktorý e-mailom pošle na 

spripomienkovanie senátorom a senátorkám. S návrhom bol všeobecný súhlas. 

Body do vyjadrenia k ankete: 

- MS: výhrada voči nezverejňovaniu výsledkov hodnotenia vyučujúcich 

- Informovanie študentov fakulty o činnosti prebieha cez fakultný e-mail, web 

a Facebook (správy zo zasadnutí, zápisnice, pozvánky a p.)  

- RS: Nízka účasť zoslabuje štatistickú silu ankety, preto vyzvať k vyššej účasti 

- VS: Poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili a zvlášť tím, ktorí si všimli zvýšenú aktivitu 

- IS, SCh: Vytvoriť priestor na tipy študentov na zlepšenie propagácie 

5. Rôzne  

JS informovala, že 16.3. pošle všetkým senátorkám a senátorom e-mail s inštrukciami 

k dodaniu podkladov na výrobu medailónikov, ktorí jej do 20.3. pošlú požadované 

informácie, aby mohlo dôjsť k ich zverejneniu. 

Ďalšie komentáre či podnety sa nevyskytli, preto RS poďakoval senátorkám a senátorom za 

účasť na zasadnutí a informoval, že ďalšie stretnutie bude zvolané po spoločnej dohode. 

Zapísal: Viktor Svetský 

Overil: Roman Soóky 

V Bratislave, 15.3.2016. 


