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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 15.10.2018 

Zasadnutie sa začalo o 12.15 hod. v miestnosti G006 (Gondova 2, Bratislava). 

Prítomní: 

Lukáš Füle (LF); Šimon Kotvas (ŠK), Bc. Gabriela Križanová (GK); Mgr. Slavomíra 

Krištofová (SK); Max Steuer, M.A. (MS); Mgr. Viktor Svetský (VS). 

Neprítomný: 

Bc. Róbert Mihály (RM) 

 

1.     Otvorenie a voľba zapisovateľa 

GK otvorila zasadnutie a zistila, že ŠČ AS je uznášaniaschopná (6/7). Senátorkám a senátorom 

oznámila, že po zániku jej mandátu poveruje výkonom funkcie predsedníčky ŠČ AS Mgr. 

Slavomíru Krištofovú ako jej prvú podpredsedníčku, a to až do zvolenia nového predsedníctva 

ŠČ AS. SK potvrdila, že je pripravená ujať sa tejto funkcie od 23.10.2018. 

GK následne predstavila návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa 

2. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS FiF UK 

3. Zhodnotenie stavu kandidatúr vo voľbách do ŠČ AS FiF UK 2018 

4. Spätná väzba od odchádzajúcich senátorov a senátoriek k práci v ŠČ AS FiF UK 

5. Rôzne 

Prebehlo hlasovanie o programe: 

za proti zdržal sa prítomní 

6 0 0 6 

Program zasadnutia bol schválený. 

Za zapisovateľa bol navrhnutý MS. Prebehlo hlasovanie: 

za proti zdržal sa prítomní 

6 0 0 6 

Za zapisovateľa bol zvolený MS. 

2. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS FiF UK 

Hlavným bodom týkajúcim sa priamo ŠČ AS sú vyhlásenia volieb. MS sa opýtal, či sú nejaké 

pripomienky k návrhom uznesení, ktoré rozoslal ŠČ AS. Prebehla diskusia k dátumu volieb, 

ktoré sa z dôvodu obmedzenej lehoty zo strany Predsedníctva AS UK reálne môžu konať iba 

medzi 14.-16.11., ak sa majú spojiť voľby do ŠRVŠ a doplňovacie voľby do AS UK. 

Preferencia bola pre 14.11., a tak MS zaslal návrhy v tejto forme predsedovi AS FiF UK.  

MS sa kriticky vyjadril ku skutočnosti, že z dôvodu intervalu stanoveného Predsedníctvom AS 

UK sa novozvolený senátor/senátorka za ŠČ AS nebude môcť zúčastniť volieb rektora, a tak 

najväčšia fakulta UK bude mať iba jediného študentského zástupcu pri voľbe rektora. VS 

http://programu.prerokovanie/
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poukázal na to, že dôvodom bola zrejme snaha minimalizovať procesné ťažkosti 

s novozvoleným senátorom/senátorkou, avšak súhlasil, že interval volieb mohol mať 

stanovený skorší začiatok.  

MS sa senátoriek a senátorov opýtal na ich názor súčasnej úpravy volieb do stálych komisií 

senátu v navrhovanom Rokovacom poriadku AS FiF UK, kedy zamestnanecká časť môže 

(teoreticky) de facto prehlasovať študentov pri akýkoľvek nomináciách, a tak nepustiť 

študentov do komisií. Toto by mohlo vyriešiť stanovenie kvóty jedného študentského zástupcu 

ex offo v každej stálej komisii, ktorého by volila ŠČ AS. MS si tento problém všimol až po 

lehote na zaslanie pripomienok, preto ho nezahrnul k pripomienke, ktorú posielal (týkajúcej sa 

zápisníc).  

Z ďalšej diskusie však vyplynulo, že riziko takejto situácie je zanedbateľné a že v prípade 

záujmu je v tejto fáze vhodnejšie navrhnúť dodatok k rokovaciemu poriadku v budúcnosti.  

Ďalšie podnety k programu zasadnutia nezazneli, a tak GK bod uzavrela.  

3. Zhodnotenie stavu kandidatúr vo voľbách do ŠČ AS FiF UK 2018 

LF ako predseda volebnej komisie informoval, že zatiaľ mu bola doručená iba jedna 

kandidatúra. GK informovala, že neformálne u nej prejavila záujem jedna študentka. 

VS skonštatoval, že lehota na propagáciu je tento rok prikrátka z dôvodu oneskoreného 

vyhlásenia volieb. MS súhlasil, že voľby by sa ideálne mali vyhlasovať skôr, avšak nejasnosti 

boli spôsobené kvôli statusu bývalej senátorky (Mgr. Hana Košťaliková), ktorá neprejavila 

jednoznačne svoju vôľu vzdať sa mandátu. Kým sa situácia vyjasnila, ubehlo veľa času. 

Zároveň MS videl viac priestoru na propagáciu zo strany ŠČ AS v ostatných dvoch týždňoch, 

napr. na sociálnych sieťach (vzhľadom na čas, ktorý zaberá správa webstránky, do nej sám 

nemohol investovať viac času). 

ŠK prisľúbil, že vytvorí udalosti na Facebooku ŠČ AS ku všetkým nadchádzajúcim voľbám 

a zavesí vyhlásenie k nim (podľa vzoru z webstránky) ešte počas dnešného dňa. 

GK zdôraznila, že problémom môže byť nedostatočná predstava o tom, aké sú možnosti 

senátoriek a senátorov realizovať svoje plány. MS v tomto kontexte upozornil na sekciu Často 

kladené otázky na webstránke, ktorá obsahuje aspoň niekoľko odpovedí (hoci už dlhšie nebola 

aktualizovaná).  

Ďalšie príspevky nezazneli, a preto GK bod uzavrela.  

4. Spätná väzba od odchádzajúcich senátorov a senátoriek k práci v ŠČ AS FiF UK 

GK sa senátorkám a senátorom poďakovala za spoluprácu a aktivitu. Podotkla, že ideálne by 

bolo, keby senátorky a senátorov práca bavila, a nevznikali situácie, kedy sa niektorí do 

činnosti ŠČ nezapájajú. Problém vzniká možno aj tým, že väčšina úloh sa zdá byť 

administratívou, k čomu nemá každý pozitívny vzťah. Vzhľadom na náročnú celospoločenskú 

situáciu však považuje tento rok činnosti ŠČ AS za vcelku úspešný.  

VS sa taktiež poďakoval za možnosť štyroch rokov strávených v ŠČ AS, pričom ostáva pôsobiť 

v univerzitnom senáte. Tiež si myslí, že je dôležité, aby študentky a študentov fakulty 

zastupovali vo väčšej miere mladšie ročníky. 
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MS zdôraznil, že je dôležité mať v ŠČ AS takých, ktorí viac rozumejú legislatíve 

a administratívnych úloh, ale aj takých, ktorým sa darí v oslovovaní študentov, propagácii, 

prezentácii ŠČ.  

Následne prebehla diskusia o možnostiach senátoriek a senátorov realizovať svoju agendu. LF 

poznamenal, že vidí veľmi obmedzené možnosti študentských senátorov pre realizáciu, 

napríklad aj z dôvodu chýbajúceho rozpočtu. VS odpovedal, že potrebný by najskôr bol presný 

plán, na čo by rozpočtové prostriedky boli použité. Taký plán ŠČ AS nikdy nemala kapacitu 

pripraviť. Študentské podujatia podporované z rozpočtu fakulty sa pritom už realizujú, ale len 

s obmedzeným záujmom. 

MS vysvetlil, že toto by sa mohlo stať kolektívnou prioritou ŠČ AS v nasledujúcom období 

(tento rok ho mala v pláne činnosti len jedna, už bývalá senátorka). Súhlasí však s VS v tom, 

že spôsob použitia týchto prostriedkov musí byť jednoznačný.  

Zo širšej perspektívy VS zdieľal svoj pohľad, že všeobecný nezáujem o tieto funkcie môžu 

silné osobnosti využiť tak, že naplnia funkciu vlastným obsahom. Ak sa im podarí získať širšiu 

podporu pre istú agendu, tak sila študentov na pléne je nezanedbateľná (ako sa niekoľkokrát 

v minulosti ukázalo). Koniec koncov, reprezentujú zhruba 4000 študentov. Na univerzitnej 

úrovni je momentálne väčšia spolupráca medzi senátorkami a senátormi z radov študentov. Je 

možné, že doktorandi resp. tí, ktorí sa tak neboja (reálnych alebo imaginárnych) následkov, ak 

zaujmú stanoviská kritické voči vyučujúcim či dokonca vedeniu fakulty, dokážu jednoduchšie 

na riešenie niektorých problémov zatlačiť aj neformálne. Súčasné vedenie fakulty je vo 

všeobecnosti otvorené podnetom z radov študentov. 

VS: Problém je s dvojročným mandátom, ktorý je prikrátky. Štvorročný mandát by bol lepší. 

GK súhlasila, že celkovo čas na fakulte plynie rýchlo a niekedy medzi zasadnutiami nie je 

priestor na vlastné aktivity z dôvodu množstva iných povinností. 

Ďalšie komentáre sa neobjavili, a tak GK pristúpila k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

5. Rôzne  

GK navrhla skoordinovať presun zvyšných materiálov ŠČ AS z miestnosti G003 do G006. 

Senátorky a senátori, ktorí budú na fakulte, sa o to postarajú v stredu. Mohlo byť optimálnejšie, 

ak sa presun uskutoční predtým, než sa miestnosť otvorí, GK však nezachytila informáciu 

o tom, kedy bude otvorená, a preto sa to neskoordinovalo.  

GK potom informovala ŠČ AS, že zahájila debatu s prodekanom prof. Slobodníkom 

o možnosti zriadenia kreatívneho priestoru na fakulte v štýle jednej prešovskej kaviarne. Hoci 

jej končí mandát, rada by sa na tejto iniciatíve naďalej podieľala, možno sa bude dať 

zrealizovať v rámci strediska Univerzál, ktoré sa pripravuje. VS odporučil poskytnúť 

prípadným firmám viac informácií o výberovom konaní, podmienkach a pod. ŠK a SK sa 

o projekt taktiež zaujímali a mali by záujem sa na ňom podieľať.  

ŠK avizoval, že na prelome novembra a decembra nebude prítomný po dobu troch týždňov, 

nebude sa teda môcť ani zúčastňovať zasadnutí.  
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MS sa VS opýtal, či má nejaké informácie z univerzitnej ŠČ AS o príprave výstupov 

z Konventu 2018. VS odovzdal svoje podnety, ale o konkrétnom termíne príprave výstupu 

podobného tomu z minulého roka nevie.  

MS sa následne opýtal senátoriek a senátorov, ako vnímajú situáciu v súvislosti so štátnymi 

zásahmi do činnosti SAV a či si myslia, že by senát mal vydať nejaké stanovisko. VS podotkol, 

že najvhodnejšie je takéto stanovisko pripraviť písomne vopred. MS však najskôr chcel zistiť, 

aké sú názory a či by sa preň našla relevantná podpora. K druhej téme, ktorá v ostatnom období 

zarezonovala v kontexte akademickej slobody v SR (rigorózna práca predsedu parlamentu) MS 

vníma, že fakulta sa istým spôsobom vyjadrila podporne k stanovisku Prírodovedeckej fakulty 

UK, preto také stanovisko nepovažuje za potrebné. MS teda posunie otázku plénu na dnešnom 

zasadnutí.  

Ďalšie pripomienky nezazneli, a preto sa GK ešte raz prítomným poďakovala a ukončila 

zasadnutie ŠČ AS o 13.20 hod. 

Zapísal: Max Steuer 

Overila: Gabriela Križanová  


