
Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 16. 3. 2018  

Zasadnutie sa začalo o 12.35 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava).  

 

Prítomní: 

Lukáš Füle (LF); 

Mgr. Hana Košťaliková (HK);  

Mgr. Slávka Krištofová (SK);  

Bc. Gabriela Križanová (GK);  

Mgr. Veronika Prachárová (VP);  

Max Steuer, M.A. (MS) (cez Skype);  

Mgr. Viktor Svetský (VS);  

 

Ospravedlnení:  

Šimon Kotvas (ŠK);  

Martin Vetrík (MV);  

Bc. Róbert Mihály (RM) 

 

Hosť:  

Bc. Angelika Klobušická 

 

1. Otvorenie a voľba zapisovateľa 

Predsedníčka ŠČ AS FiF UK GK privítala prítomných členov ŠČ a zistila, že ŠČ je 

uznášaniaschopná (7/10). GK následne predstavila návrh programu zasadnutia:  

1. Otvorenie a voľba zapisovateľa;  

2. Prehliadka novej miestnosti ŠČ AS FiF UK a diskusia o ďalšom riešení nových 

priestorov;  

3. Výsledky prieskumu „Vchod do fakulty“ a následná diskusia;  

4. Návrh na spoločné plánovanie zasadnutí ŠČ AS FiF UK;  

5. Stanovenie pravidiel pre spracovanie zápisnice zo zasadnutí ŠČ AS FiF UK;  

6. Informácia o aktuálnom stave aktivít pre študentov;  



7. Vyjadrenie ŠČ AS k výsledkom Študentskej ankety za ZS 2017/2018;  

8. Informácia senátoriek a senátorov ŠČ AS o nedávnej činnosti vybraných komisií 

AS FiF UK; 

9. Prednášky o finančnej gramotnosti – podnet od študentky; 

10. Rôzne. 

 

Prebehlo hlasovanie o programe. 

za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 0 7 6 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

Na úlohu zapisovateľky sa podujala SK a následne prebehlo hlasovanie. 

za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 0 7 6 

 

Za zapisovateľku bola zvolená SK. 

 

2. Prehliadka novej miestnosti ŠČ AS FiF UK a diskusia o ďalšom riešení nových 

priestorov 

Prítomní senátori a senátorky (spolu s MS prítomným cez videohovor) sa presunuli spolu s 

tajomníkom fakulty, JUDr. P. Horváthom, do novej miestnosti, ktorá bude určená pre ŠČ AS. 

Tajomník uviedol, že sa môžeme spolupodieľať na zariaďovaní novej miestnosti - buď 

necháme architektonický návrh na fakulte (a vyberieme si zariadenie), alebo prídeme s 

vlastným návrhom. Pôvodná miestnosť ŠČ AS-u bude poskytnutá ako oddychová miestnosť 

študentom fakulty – resp. sa pôvodné oddychové priestory pre študentov na G003 rozšíria o 

pôvodnú miestnosť ŠČ AS-u a primerane sa zariadia nábytkom podľa potrieb študentov. 

Po presunutí sa na G003 sa senátori zhodli na tom, že architektonické plánovanie prenechajú 

na starosť fakulte. Následne sa diskutovalo o tom, ako by mohla byť zariadená nová miestnosť 

G006 i miestnosti G003. 

V novej miestnosti je potrebné vymaľovať, nainštalovať elektrické rozvody, urobiť podlahu, 

natrieť okná a zariadiť miestnosť nábytkom (rokovací stôl pre 10 ľudí s el. zásuvkami + stôl 

na počítač s dátovou zásuvkou + skriňa na dokumenty + nástenka + kanvica). 

Oddychová miestnosť pre študentov bude vybavená taktiež stolom a stoličkami. 



3. Výsledky prieskumu „Vchod do fakulty“  

GK prítomných senátorov informovala o stave realizovanej ankety "Vchod do fakulty", ktorá 

vzišla ako podnet od dr. Sovinca. Z ankety vyplynulo, že študentom vyhovuje súčasný vchod, 

avšak problematickou sa javí kapacita, s ktorou sa tento vchod musí vysporiadať. Riešením 

tohto problému (autor: VS) bude otvorenie druhého krídla dverí a nainštalovanie veternej clony 

nad automatické dvere. Tak sa zamedzí zbytočnému úniku tepla z budovy. Za alternatívny 

vchod (od Dunaja) sa však vyslovilo málo študentov - najviac by však túto možnosť ocenili 

študenti so špecifickými zdravotnými obmedzeniami, ktorým súčasný vchod nevyhovuje.  

Študenti v ankete spomenuli prechod medzi fakultami na Gondovej a Šafárikovom námestí, 

ale senátori sa zhodli na tom, že tieto požiadavky sú z rôznych dôvodov nerealizovateľné. 

 

4. Návrh na spoločné plánovanie zasadnutí ŠČ AS FiF UK 

GK prišla s návrhom plánovať mimoriadne zasadnutia ŠČ AS-u. VS navrhol viaceré 

alternatívny, napríklad cez "Doodle". 

MS, VS a HK sa v diskusii zhodli na tom, že je potrebné znova otvoriť diskusiu o vopred 

plánovaných rokovaniach AS FiF UK, pretože im nevyhovuje súčasné riešenie - plánovať 

stretnutia "ad hoc", a to aj napriek argumentom, ktoré odzneli v AS FiF UK. Podľa MS 

flexibilita zasadnutí práveže znemožňuje efektívne strednodobé a dlhodobé plánovanie agendy, 

nevraviac o tom, že sťažuje účasť na zasadnutiach tým, ktorí majú nabitý program často aj v 

zahraničí. Navyše, keďže zasadnutia ŠČ AS má zmysel usporadúvať zväčša aj pred 

zasadnutiami pléna, chýbajúci harmonogram zasadnutí pléna negatívne ovplyvňuje aj 

plánovanie zasadnutí ŠČ AS. 

 

5. Stanovenie pravidiel pre spracovanie zápisnice zo zasadnutí ŠČ AS FiF UK 

MS vystúpil s návrhom vychádzať (pri spracovaní zápisnice) z pravidiel, ktoré sú nastavené v 

AS FiF UK. V diskusii vystúpila aj SK a pravidlá spracovávania zápisníc sa stanovili 

nasledovne: 

1. Spracovanie zápisnice zapisovateľom (do 5 pracovných dní). 

2. Zverejnenie zápisnice senátorkám a senátorom ŠČ AS FiF UK. 

3. Obdobie 2 pracovných dní na pripomienkovanie. (*V prípade odôvodnených žiadostí 

zo strany aspoň jedného senátora je možné predĺženie zapisovateľom) 



4. Zapracovanie pripomienok zapisovateľom (tiež 2 pracovné dni). 

5. Zverejnenie zápisnice (senátori sa zhodli, že za zverejňovanie na internete bude aj 

naďalej zodpovedný MS). 

MS dodal, že zápisnice by nemali obsahovať nevymazané komentáre, a že rovnaké lehoty by 

mali platiť aj pre prípravu správ zo zasadnutí s tým, že rozoslanie finálnej verzie na študentské 

maily a zverejnenie správy na facebookovej stránke je, na rozdiel od zverejnenia na webe, 

štandardne zodpovednosťou predsedníctva ŠČ.  

GK informovala senátorov, že sme dostali negatívne mejly od študentov, ktoré tvrdili, že ich 

zahlcujeme ("spamujeme") nezmyselnými a nepotrebnými mejlami. MS však pripomenul, že 

v ostatnej ankete sa objavili aj opačné podnety žiadajúce skôr pravidelnejšie informácie, resp. 

viac informácií, hoci prehľadným spôsobom. Preto nemožno zovšeobecňovať, že väčšina 

študentskej obce považuje maily ŠČ AS za zbytočné. 

 

6. Informácia o aktuálnom stave aktivít pre študentov 

V tomto bode vystúpila HK, ktorá s dekanom FF prerokovala nasledovné aktivity, ktoré bude 

v najbližších týždňoch aj organizovať: 

• Zlepšenie fakultného "merchandise" v spolupráci s pani prodekankou Szapuovou 

• Knižný veľtrh v átriu FiF UK 

• Premietanie filmov v átriu s komentovaným úvodom (HK sa ešte zaoberá autorskými 

právami premietania a predchádzajúcimi pokusmi iných organizátorov) 

• medzifakultná Grilovačka slovakistov so zaujímavými kultúrnymi hosťami 

(vyučujúcimi i absolventmi fakulty, napríklad Adelou Vinczeovou, prof. Dolníkom, 

dr. Tancerovou, atď.) 

LF sa pri tomto bode pozastavil aj nad tým, že facebooková stránka ŠČ AS i fakultná 

facebooková stránka majú malý dosah na študentov a spýtal sa, ako by sme mohli tento "reach" 

zlepšiť. V diskusii následne vystúpili VS, HK, GK, MS, SK. V diskusii sa pri otázke 

zefektívnenia komunikačného kanálu prebrala možnosť platenej reklamy (VS) i kritika zo 

strany študentov, ktorá sa týka príliš roztrieštenia v podobe čiastkových FB kanálov v rámci 

našej fakulty.  

VS preto prišiel s návrhom komunikovať ako ŠČ AS prostredníctvom fakultnej facebookovej 

stránky. HK k návrhu dodala, že by sme mohli pridávať skôr aktuálne príspevky obrázkového 



charakteru (fotografie) než textové príspevky. MS prišiel s návrhom podpísať sa pod jednotlivé 

príspevky, čo by mohlo presvedčiť vedenie, aby ŠČ AS tento prístup poskytli. 

VS kritizoval prístup budovania si "značky" fakulty, ktorý vedie k tomu, že mnohí študenti 

nechcú "lajknúť" "fan page" fakulty.  

Senátori sa napokon zhodli na tom, že by sme v záujme zvýšenia dosahu fakultnej FB stránky 

na študentov FiF UK komunikovali kanálom fakultnej facebookovej stránky (ktorá má väčší 

dosah) - ale v prípade, že by šlo o také príspevky, ktoré by nemali charakter vyjadrenia fakulty, 

ale vyjadrenia ŠČ AS-u, by sme naďalej používali facebookovú stránku ŠČ AS-u. Pod 

publikované FB príspevky by sa senátori podpisovali vlastnými menami, aby bolo zjavné, kto 

je autorom príspevku. Senátori sa teda zhodli, že poprosia administrátora fakultnej 

facebookovej stránky o prístup.  

 

7. Vyjadrenie ŠČ AS k výsledkom Študentskej ankety za ZS 2017/2018 

Senátorky a senátori diskutovali o podobe textu Vyjadrenie ŠČ AS k výsledkom Študentskej 

ankety. V diskusii vystúpili MS, GK, VS, SK, HK. Senátori sa zhodli na tom, že k textu sa ešte 

budú môcť do nedele (18. 3.) poslať prípadné pripomienky. Senátori sa však zhodli na tom, že 

text by nemal obsahovať explicitné mená vyučujúcich. MS ako autor prvej verzie stanoviska 

zdôraznil, že ako senátor s poverením kontrolovať aj anonymizované hodnotenia vyučujúcich 

považoval za povinnosť vyzdvihnúť tie prípady, ktoré sa na základe viacerých komentárov (čo, 

pochopiteľne, limituje spektrum kurzov na tie s väčším počtom študentov, ktorí aj poskytnú 

spätnú väzbu) zdajú byť obzvlášť závažné. Chápe preferenciu nechať riešenie týchto prípadov 

na katedry a neupozorňovať na ne menovite v stanovisku ŠČ AS, na druhej strane však vidí 

riziko v tom, že komentáre nie sú verejné, a tak, ak katedry prípady riešiť nebudú a nevyjadria 

sa k nim, neexistuje mechanizmus zúčtovateľnosti. MS si plánuje prečítať vyjadrenia vedúcich 

katedier, aby zistil, či budú reflektovať tieto závažné prípady.  

GK a MS zabezpečia odoslanie vyjadrenia prodekanovi Slobodníkovi do 25. 3. 

 

8. Informácia senátoriek a senátorov ŠČ AS o nedávnej činnosti vybraných  

komisií AS FiF UK (podnet: MS) 

MS poukázal na dôvod svojho podnetu, ktorým je absencia akýchkoľvek verejne dostupných 

informácií o činnosti komisií AS FiF UK (na rozdiel od komisií AS UK). Nepovažuje tento 



stav za optimálny, pretože činnosť komisií by mala byť relevantná pre celý senát. Ako náhradné 

riešenie pre ŠČ AS môže slúžiť pravidelné informovanie sa senátoriek a senátorov, ktorí sú 

členmi komisií, navzájom. MS ako člen ekonomickej komisie informoval, že v ostatnom 

období nezasadla, naposledy sa venovala návrhu rozpočtu na rok 2018.  ESK dodala, že ani  

Študijná komisia ešte nezasadla. MS považuje nečinnosť komisií, ktoré nezasadli ani raz od 

nového zloženia AS FiF UK, za problematickú. VS informoval, že Legislatívna komisia sa už 

stretla viackrát, pričom niektorí členovia sú aktívni. VS sa zúčastnil aj na vedeckej rade a 

informoval senátorov aj o zmenách, ktoré by sa mohli implementovať do univerzitného 

študijného poriadku (zatiaľ je všetko v rovine úvah): 

• Zníženie počtu opravných skúšok zo súčasného stavu – 1 riadny termín + 2 opravné na 

pomer: 1 riadny termín + 1 opravný a navrhovalo sa aj to, aby boli termíny skúšok 

lepšie rozložené v rámci skúškového obdobia a poskytovali väčší priestor na prihlásenie 

sa na skúšku; 

LF reagoval, že tento návrh by mohol byť problematický najmä pre študentov 

Právnickej fakulty a študentov 2 lekárskych fakúlt. 

MS zareagoval kritikou, ktorá sa týkala hodnotenia tých predmetov, pri ktorých celá 

známka závisí od záverečnej skúšky alebo testu, pričom celosvetový trend je taký, 

že záverečné hodnotenie by malo byť viac rozložené. Ak už je hodnotenie založené 

na jedinej záverečnej skúške, nevidí dôvod rušiť druhý opravný termín. 

Predovšetkým by sa mal minimalizovať počet kurzov, ktoré vôbec tento 

"jednorazový" prístup k hodnoteniu aplikujú. 

• Vyplácanie motivačného štipendia by sa mohlo upraviť tak, aby sa štipendium 

nevyplácalo za semester, ale za celý akademický rok; taktiež sa uvažuje o tom, že by 

sa motivačné štipendium nevyplácalo po prvom semestri bakalárskeho štúdia; 

 

9. Prednášky o finančnej gramotnosti – podnet od študentky 

GK predostrela prítomným návrh, s ktorým prišli študenti - usporiadať prednášky o finančnej 

gramotnosti pre študentov FiF UK. Prítomní v diskusii, v ktorej vstúpili SK, HK, GK, LF a 

VS, vyjadrili kladný vzťah k organizovaniu týchto prednášok, avšak odporúčali organizátorom 

zvoliť oficiálnu cestu; 

 



10. Rôzne 

• HK kriticky reagovala na mejl, ktorý odišiel študentom FiF UK, a ktorý sa týkal 

používania univerzitných mejlov. HK ho označila za významovo presýtený a zle 

komponovaný a navrhla, aby sa v budúcnosti poslal mejl tohto charakteru najprv 

senátorom a až následne (po pripomienkovaní senátormi) študentom. GK povedala, že 

nám v tejto súvislosti prišli negatívne vyjadrenia študentov. 

• GK znova otvorila tému nedostatočného upratovania budovy N (aj nedostatočného 

stavu hygienických zariadení). Povedala, že bude intenzívne pracovať na tom, aby sa 

hygienické podmienky v budovách G a N zlepšovali, pričom bude spolupracovať s 

vyššími úrovňami rektorátu UK. 

• MS položil prítomným otázku, ako vyzeralo podujatie Plénum o demokracii. Na otázku 

reagoval iba LF, pričom sa vyjadril, že o podujatie nebol veľký záujem.  

• MS predložil podnet, ktorá sa týkal predĺženia otváracích hodín budovy na 

Šafárikovom námestí. Otváracie doby nepostačujú zamestnancom fakulty. VS a HK na 

tento podnet reagovali pozitívne a predložia ho univerzitnému senátu.  

• SK informovala, že bude kontaktovať pána prodekana Slobodníka a požiada ho, aby  

sa Študentská anketa presunula pred skúškové obdobie. 

 

GK sa po naplnení bodov programu poďakovala senátorom a ukončila zasadnutie. 

 

Zapísala: Mgr. S. Krištofová 

Overili: Bc. Gabriela Križanová a Max Steuer, M.A. 

 

 

  

 


