
Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 16.10.2017 

 
Zasadnutie sa začalo o 12.00 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

 

Prítomní: Šimon Kotvas (ŠK); Bc. Gabriela Križanová (GK); Mgr. Veronika Prachárová 

(VP); Max Steuer, M.A. (MS) (cez Skype); Mgr. Viktor Svetský (VS); Martin Vetrík (MV); 

 

Neprítomní: Bc. Róbert Mihály 

 

Hostia: Mgr. Hana Košťaliková (HK); Mgr. Slávka Krištofová (SK); 

 

Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ a zistil, že ŠČ je 

uznášaniaschopná (6/10). VS následne predstavil návrh programu zasadnutia: 

1.     Otvorenie a voľba zapisovateľa; 
2.     Informácia o voľbách a predstavenie nových senátorov a senátoriek; 
3.     Voľby do AS UK a ŠRVŠ; 
4.     Program zasadnutia AS FiF UK; 
5.     Rôzne. 
 

Hlasovanie o programe: 

Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 prítomní: 6 kvórum: 6 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

1. Otvorenie a voľba zapisovateľa 

VS otvoril stretnutie ŠČ AS. Prítomní ŠČ AS sa dohodli na SK ako na zapisovateľovi. 

 

2. Informácia o voľbách a predstavenie nových senátorov a senátoriek 
VS informoval o priebehu všeobecných (riadnych) volieb do ŠČ AS FiF UK na funkčné 

obdobie od 30. 10. 2017 do 29. 10. 2019 a doplňovacích volieb na funkčné obdobie od 12. 10. 

2017 – 22. 10. 2018.  

Kandidáti dostali e-mailom kópiu zápisnice z volieb. Do dnešného dňa neboli voči priebehu 

volieb vznesené žiadne námietky. 

 

Na stretnutie boli ako hostia prizvaní aj senátori, ktorým začne plynúť mandát od 30. 10. 2017 

- Mgr. Hana Košťaliková a Mgr. Slavomíra Krištofová. Novozvolené senátorky HK, SK aj 

VP ako aj znovuzvolení senátori ŠK a MS sa navzájom predstavili a odpovedali na položené 

otázky. 

 

3. Voľby do ŠČ AS UK a ŠRVŠ 

VS informoval o tom, že vzhľadom na neúspešný pokus o vyhlásenie doplňovacích volieb do 

ŠČ AS UK v septembri je potrebné na dnešnom zasadnutí AS FiF UK tieto voľby vyhlásiť. 

VS navrhol, aby sa voľby do AS UK konali 22. 11. 2017 a termín na podávanie návrhov na 

kandidátov bol stanovený na 16. 11. 2017. S návrhom bol všeobecný súhlas a tento bude 

predložený na zasadnutí AS FiF UK. 

VS ďalej informoval, že na najbližšom zasadnutí AS UK, plánovanom na 25. 10. 2017, je 

v programe vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠRVŠ pre obvod FiF UK. Tieto voľby bude 



potrebné následne vyhlásiť aj na fakultnej úrovni. VS navrhol, aby sa voľby do ŠČ AS UK 

a ŠRVŠ konali v ten istý deň, a preto by sa vyhlásenie volieb malo udiať per rollam. Prítomní 

návrh jednohlasne odsúhlasili.  

4. Program zasadnutia AS FiF UK 

VS prešiel so senátormi body programu zasadnutia AS FiF UK. VS informoval senátorov 

o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FiF UK. Senátori a hostia sa zaoberali aj 

otázkou kvality poskytovateľa jedálenských služieb na FiF UK. 

Vzhľadom na neprítomnosť MS sa počas zasadnutia AS FiF UK prečíta stanovisko MS vo 

vzťahu k správe, na ktorú kriticky reagovala dr. Vertanová a navrhovala odstrániť svoje meno 

zo správy ŠČ AS. MS by týmto chcel otvoriť otázku detailnosti a komplexnosti zápisníc 

z rokovaní AS FiF UK. VS alebo zastupujúci predseda môžu prečítať stanovisko MS 

k chýbajúcim stanoviskám v zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK 26. 6. 2017 vo vzťahu 

k predmetnej správe. 

VS informoval senátorov a hostí o náplni pracovných komisií pri AS FiF UK a odporúčal im 

zapojiť sa do týchto komisií. 

Ďalšie pripomienky zazneli k problematickému styku cudzincov (univerzitných študentov 

a lektorov) so štátnou cudzineckou políciou. Senátori vnímajú tento problém ako závažný 

a vítajú podnety na vyriešenie tohto pretrvávajúceho problému. 

5. Rôzne 

ŠK sa spýtal, v akom stave je rekonštrukcia slovanského seminára. VS informoval, že 

senátorská miestnosť na G003 sa presťahuje na G006 a rozšíri sa ďalší voľnočasový priestor 

pre študentov. Tiež informoval, že pravdepodobne vznikne druhá voľnočasová miestnosť, a to 

na 3. poschodí. Momentálne sa však upratuje a pripravuje. K dispozícii bude pravdepodobne 

už od budúceho semestra. 

Senátori sa zaoberali aj podnetom absolventky Mgr. Dominiky Šverkovej, ktorá podala 

sťažnosť na dr. Zelenáka. VS informoval, že sťažnosť postúpil prodekanovi doc. Vojtechovi, 

ktorý ho informoval, že dekanát rovnakú sťažnosť tiež prijal, kde sa táto sťažnosť rieši. VS 

študentku informoval, že sa môže obrátiť na ŠČ AS FiF UK v prípade, že by dekanát 

nezareagoval v stanovenej lehote 60 prac. dní. 

VS informoval prítomných, že sa zo zdravotných dôvodov rozhodol skončiť vo funkcii 

predsedu ŠČ AS FiF UK a z tejto funkcie odstúpi na najbližšom zasadnutí ŠČ AS FiF UK, 

kde už budú plynúť mandáty všetkých 10 senátorov ŠČ. Zároveň vyzval prítomných aby 

uvažovali nad tým, kto by chcel v tejto funkcii po ňom pokračovať. 

MS povedal, že stále nemá informácie o tom, ako sa ŠČ môže vyjadriť k študentskej ankete. 

VS povedal, že túto tému prediskutuje s prodekanom prof. Slobodníkom. 

Ďalšie otázky či komentáre nezazneli, a tak VS zasadnutie ukončil. 

Zapísal: SK  Overil: VS   V Bratislave 16.10.2017 


