Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 18.12.2018
Zasadnutie sa začalo o 09.10 hod. v miestnosti G006 (Gondova 2, Bratislava)
Prítomní:
Michal Augustovič (MA), Samuel Burda (SB), Mgr. Jakub Fázik (JF), Lukáš Füle (LF),
Michael Hanzalík (MH), Šimon Kotvas (ŠK), Max Steuer, M.A. (MSt), Zuzana Urbaničová
(ZU)
Ospravedlnení:
Ondrej Hablák (OH), Mgr. Slavomíra Krištofová (SK)
Hostia:
prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (MSl), Mgr. Ľubomír Šottník (ĽŠ)
1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa
LF otvoril zasadnutie a zistil, že ŠČ AS je uznášaniaschopná (8/10).
Za zapisovateľa bol navrhnutý ŠK. Prebehlo hlasovanie:
za
7

proti
0

zdržal sa
1

prítomní
8

Za zapisovateľa bol zvolený MS.
2. Hlasovanie o programe zasadnutia
LF predstavil program zasadnutia, ktorý bol doplnený o diskusiu s kandidátom na dekana,
prof. Slobodníkom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa.
Schválenie programu zasadnutia.
Informovanie a diskusia o aktuálnom dianí v ŠRVŠ.
Diskusia s kandidátom na dekana, prof. Slobodníkom
Voľba 1. podpredsedu/1. podpredsedníčky ŠČ AS
Plán činnosti ŠČ AS na AR 2018/2019
Rôzne.

Prebehlo hlasovanie o programe:
za
8

proti
0

zdržal sa
0

Program zasadnutia bol schválený.

1

prítomní
8

3. Informovanie a diskusia o aktuálnom dianí v ŠRVŠ
Na podnet MSt sa na zasadnutie dostavil nový zástupca FiF UK v ŠRVŠ ĽŠ, ktorý zároveň
prejavil záujem o pravidelnú účasť na zasadnutiach a brífing z diania v ŠRVŠ a ocenil záujem
ako aj aktivitu ŠČ AS. ĽŠ je v ŠRVŠ už štvrtý rok, pokračuje ako podpredseda, keďže mandát
súčasného predsedníctva sa predĺžil z dvoch na tri roky. Prvé valné zhromaždenie v novom
volebnom období sa uskutočnilo minulý týždeň, 6.-9.12. v Lučenci, bolo to skôr uvítacie
stretnutie, informácie o procese fungovania. Téma bola zmeny stanov a vyjadrenie dôvery
novému predsedníctvu. ŠRVŠ momentálne rieši otázku zabezpečovania kvality (akreditačná
agentúra bude obsahovať pozície študentov v pracovných skupinách, musí ísť
o kvalifikovaných študentov, predovšetkým študenti môžu nominovať jedného zástupcu vo
výkonnej rade Agentúry, pri ktorom stačí ukončenie bakalárskeho štúdia). Pripravujú sa dve
konferencie – Konvent akademických senátov a Konvent študentských organizácií
(pôsobiacich na vysokých školách). Zaoberajú sa aj dopravou pre doktorandov, sociálnym
zabezpečením pre študentov vo všeobecnosti, pripomienkujú zákony (najnovšie zákon
o odoberaní titulov). Najbližšie VZ, v polovici februára, téma akreditačnej agentúry. Dvoch
členov akreditačnej agentúry navrhujú študenti, jeden z nich musí byť sám študent.
LF: Ako ŠČ AS môže so ŠRVŠ viac spolupracovať?
ĽŠ: Predovšetkým aktívnou účasťou na Konvente akademických senátov. Spoluorganizácia
podujatí má obmedzenia, ŠRVŠ nemá právnu subjektivitu, musí to ísť cez OZ, čo je zložité
a nepríjemné.
LF: Je ŠRVŠ aj za anketou o úpravách v štatúte doktorandov? Prišiel mu mail od Daniely
Pavuchovej z Prif UK, ktorý prepošle aj ostatným členkám a členom ŠČ AS.
ĽŠ: Nemá vedomosť o takejto ankete.
MSt: Aké sú plány s webstránkou ŠRVŠ? Nie je na nej možné nájsť žiadne informácie
o fungovaní organizácie ako zápisnice, rozpočet (informácie o hospodárení), prezenčné
listiny.
ĽŠ: ŠRVŠ momentálne nemá fungujúcu webstránku, problémy sú s OZ, cez ktoré takéto
transakcie musia byť realizované. ŠRVŠ sčasti tento nedostatok vykrýva komunikáciou cez
Instagram a Facebook, ale pre oficiálne materiály to nie je najoptimálnejšie.
MSt: Akým spôsobom bude prebiehať proces výberu nominantov študentov? Budú sa
zvažovať napríklad zahraničné skúsenosti?
ĽŠ: Musí ísť o kvalifikovaného kandidáta, na jednej strane by bola možnosť nominovať aj
napr. profesora/profesorku, avšak z jeho pohľadu by malo význam, aby bol jedným
z deviatich členov aj študent. Štúdium v zahraničí môže byť prínosom. Potrebný je efektívny
školiaci systém.
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Prítomní sa následne zhodli, že pravidelné informovanie o ŠRVŠ týmto spôsobom je
obojstranne prínosné. Kľúčové informácie by mali byť aj v správach zo zasadnutí ŠČ,
prípadne by sa dal založiť newsletter pre študentov, ktorý by obsahoval aj tieto informácie
(takýto projekt by si však niekto musel vziať seriózne na starosť).
4. Diskusia s kandidátom na dekana, prof. Slobodníkom
MSl: Odkázal na svoj volebný program, ktorý považuje za záväzný. Bude uvažovať
o pripomienke, ktorú dostal už skôr, o študentskom zastúpení vo vedení a/alebo kolégiu
dekana fakulty. Momentálne rieši najmä personálne otázky (kandidáti na prodekanov,
tajomníka a sekretariát dekana).
LF: Viacerí senátori majú záujem o skvalitnenie stravovania na fakulte, na čo je priestor kvôli
zmene zriaďovateľa/správcu bufetu.
MSl: Bude sa snažiť venovať tejto otázke väčšiu pozornosť. Závisí to aj od pokroku na
prácach a otvorení plánovanej modernej jedálne v hlavnej budove univerzity.
LF: V budove na Štúrovej ulici nie je možnosť separovať odpad, takáto možnosť by sa mala
zaviesť. Vie o tom, že bývalá predsedníčka ŠČ AS sa na to pýtala tajomníka fakulty, ktorý
vraj povedal, že pri súčasnom plate upratovacích služieb to nemožno riešiť.
MSl: Pripomienku si poznamenal.
Viaceré pripomienky a otázky zazneli v súvislosti s budovou univerzity na Šafárikovom
námestí. MSl si myslí, že nový rektor im bude otvorený.
MSt: Ako vidíte prieniky medzi Vašimi prioritami a prioritami nového kandidáta na rektora,
ako si predstavujete spoluprácu s ním?
MSl: Je viacero oblastí, v ktorých vidí priestor na spoluprácu, osobitne v oblasti propagácie
univerzity, účasti na veľtrhoch, marketingu a propagácii; systematického riešeniu problému
nedostatku postdoktorandských miest; a budovaniu autority univerzity ako inštitúcie, ktorá je
schopná prehovoriť v prípadoch, kedy je to potrebné, a to aj voči najvyšším štátnym orgánom.
JF: Bolo by možné zapojiť aj študentky a študentov do propagácie fakulty (osobitne
v regiónoch) za konkrétnu odmenu, napr. body za ubytovanie, prípadne štipendium?
MSl: Je to dobrý nápad, spadá do portfólia prodekanky pre prijímacie konanie a vzťahy
s verejnosťou.
LF: Bolo by možné poskytnúť štipendium pre senátorov (tak ako to už funguje na úrovni
univerzitného senátu), aby mali ďalšiu motiváciu investovať čas do práce v senáte? S tým, že
toto štipendium by začalo platiť až po uplynutí mandátov súčasných senátoriek a senátorov.
MSl: O systéme na univerzitnej úrovni nevedel, premyslí si to.
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MSt: Pamätá si jeden rok, kedy niektorí senátori dostali štipendium. Bola to skôr symbolická
suma a nebolo úplne jasné, za čo bolo udelené. Funkciu možno vnímať aj ako službu,
štipendium by podľa jeho názoru mohlo byť, ak by malo transparentne a objektívne nastavené
kritériá.
MSt: Plánujú sa nejaké iniciatívy na podporu kvalitnej publikačnej činnosti študentov,
predovšetkým doktorandiek a doktorandov? Napríklad možnosť odovzdať dizertačnú prácu
ako súbor publikovaných štúdií alebo štúdií v recenznom konaní spojených nejakou širšou
tézou/širším konceptom?
MSl: Aj denní doktorandi sa môžu uchádzať o podporu z Fondu na podporu vydávania
vedeckej literatúry, ak spĺňajú ostatné podmienky. V prideľovaní odmien za vybrané
kategórie publikácií sa nerozlišuje medzi zamestnancami a študentami. Kategórie publikácií
sa však posudzujú materiálne, napr. monografia, ktorá vyšla v slovenčine v zahraničí, sa bude
hodnotiť ako monografia v domácom vydavateľstve.
MSt: Plánujú sa zmeny vo formáte Dňa otvorených dverí?
MSl: Momentálne nie, avšak januárový DOD z hľadiska účasti ukáže, či by boli nejaké
zmeny potrebné.
JF: Akým spôsobom sa plánuje podporiť informačné vzdelávanie? Momentálne ide
o pomerne roztrúsené úsilie iba na niektorých katedrách a kurzoch.
MSl: Interdisciplinárne programy na bakalárskom stupni sú prierezový cieľ. Prehĺbili
a systematizovali by možnosti osvojenia si aj kritického myslenia, argumentácie,
prezentačných schopností, písania textov. Ide o iné než medziodborové študijné programy,
nestačí iba zlepiť dve polovice študijných programov. Treba mať premyslený súbor
predmetov, ktorý na seba nadväzuje. Musí to byť širšie, postavené nielen na tom, čo funguje.
JF: Počul o idey nultého ročníka na prípravu študentiek a študentov na vysokoškolské
štúdium.
MSl: To by mohlo uchádzačov odradiť, lebo by študovali o rok dlhšie. Dúfa však
v spoluprácu s ŠČ AS pri implementácii idey interdisciplinárnych programov.
MSt: V ostatnom období sa objavili problémy s neskorým zverejňovaním návrhov vnútorných
predpisov a iných materiálov na rokovanie pléna senátu (napr. aby mohli byť dôkladne
a v predstihu prerokované v komisiách).
MSl: Za vedenie sa bude snažiť o včasné poskytnutie relevantných dokumentov.
SB: Vidí problém v chýbajúcom vchode pre telesne znevýhodnených študentov do hlavnej
budovy.
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MSl: Existuje fond na takéto projekty, momentálne sa to rieši v budove na Štúrovej.
MA: Plánuje sa v blízkej budúcnosti investícia do rekonštrukcie interiérov?
MSl: Priority sú momentálne fasáda na malom átriu a dokončenie Universaal-u. Stará budova
je vo vlastníctve rektorátu.
JF: Aj z tejto diskusie vyplýva, že veľa problémov je s budovou na Šafárikovom námestí.
Niektoré problémy sú vyslovene vecou ochoty vrátnikov, napríklad otvorenie bočných dverí
pri promóciách, aby sa zabránilo zablokovaniu hlavného vchodu.
MSt: Rovnako zatváranie vchodu už o ôsmej večer je škodlivé pre produktivitu práce,
popredné univerzity sa takmer výlučne vyznačujú dlhými otváracími hodinami.
ZU: Pokiaľ ide o kuchynku v budove na Gondovej na 2. poschodí, bolo by možné zabezpečiť
do nej mikrovlnku a chladničku?
MSl: Je to otvorené, ale obavy sú z toho, že študenti nebudú k tomuto priestoru pristupovať
šetrne, a bol by problém s upratovaním.
Ďalšie otázky nezazneli, preto sa senátorka a senátori poďakovali kandidátovi na dekana za
účasť a záujem o pokračovanie v diskusii o spoločných prioritách. Účasť dekana na zasadnutí
ŠČ by sa mala širšie propagovať, aby napríklad tí, ktorí sa zdráhajú o priamy kontakt mali
stále fórum, kde v neformálnej atmosfére môžu predstaviť svoje návrhy/podnety alebo
problémy, ktorým čelia v súvislosti s manažmentom fakulty. Z času na čas pri diskusii
o väčšmi špecifickej agende by bolo vhodné pozvať príslušného prodekana/prodekanku.
5. Voľba 1. podpredsedu/1. podpredsedníčky ŠČ AS
Vzhľadom na to, že predseda aj druhý podpredseda budú pravdepodobne končiť štúdium a ich
mandát im bude spočívať, viacerí senátorky a senátori skonštatovali, že pre chod ŠČ AS
v letných mesiacoch by bolo najvhodnejšie, ak by prvý podpredseda bol/bola v inom než
končiacom ročníku. Takýmito senátormi sú iba OH a MH.
MH prejavil za týchto okolností záujem o kandidatúru. Ďalší kandidáti sa neprihlásili a ani
neboli ďalšie návrhy, preto sa pristúpilo k tajnej voľbe. Senátorky a senátori všeobecne
súhlasili zrátavať hlasy verejne pred očami všetkých prítomných.
Prebehla tajná voľba nasledovaná sčítaním hlasov
Vydaných hlasovacích lístkov: 8
Platných hlasovacích lístkov: 8
Neplatných hlasovacích lístkov: 0
Meno kandidáta a funkcia
Michael Hanzalík, 1. podpredseda

za
8

proti
0

5

zdržal sa kvórum
0
6

Výsledky volieb:
Za 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK s mandátom od 18.12.2018 bol zvolený Michael Hanzalík.
Senátorka a senátori mu zablahoželali k funkcii.
6. Plán činnosti ŠČ AS na AR 2018/2019
LF dostal zoznam priorít iba od niektorých senátorov, avšak padla zhoda na formulovaní
spoločných priorít s tým, že ku každej bude zaradený jeden alebo viacero konkrétnych
senátorov, aby aj rozdelenie úloh bolo zrozumiteľné. ŠČ AS ako celok bude mať „záštitu“ nad
všetkými bodmi, ale zodpovednosť za konkrétne úlohy vyplývajúce z týchto bodov bude
individuálna.
Z diskusie vzišiel nasledujúci plán činnosti na obdobie do konca augusta 2019:
Priorita

Zodpovedný/í
senátor/i
Kroky smerujúce ku skvalitneniu LF, ZU, SK
stravovania na fakulte.
ŠK
(ekologický
aspekt)

Skvalitnenie recyklácie odpadu na OH, MH
fakulte.

Zriadenie účtu ŠČ AS na MH
Instagrame a jeho správa.
Nainštalovanie urny pred vchod do LF
miestnosti ŠČ AS pre písomné
podnety od študentiek a študentov.
Zvýšenie aktivity ŠČ AS na LF, ŠK
sociálnych médiách.
Zabezpečenie kontinuity
webovej stránky ŠČ AS.

Hodnotiace kritérium/á
Vytvorenie celofakultnej študentskej
ankety k tomuto problému; ak do
augusta 2019 nový zriaďovateľ, tento
bude ponúkať kvalitnejšie služby podľa
všeobecného
konsenzu.
Dovtedy
pravidelný
kontakt
s tajomníkom
a dekanom fakulty ohľadom vývoja
v tejto veci. Ak sa vyhlási verejné
obstarávanie,
zahrnutie
kritérií
ekologickej udržateľnosti (minimum
plastov pri prevádzke jedálne).
Zavedenie recyklácie v budove na
Štúrovej ulici. Pravidelný kontakt
s dekanom
a tajomníkom
fakulty
ohľadom vývoja v tejto veci.
Zriadený pravidelne aktualizovaný účet
na Instagrame.
Nainštalovaná urna.

Pravidelné príspevky na sociálnych
médiách, všetky správy zo zasadnutí
zverejnené na sociálnych médiách
Pravidelná
aktualizácia
webovej
stránky;
odovzdanie
technických
znalostí o správe aspoň jednému
senátorovi/senátorke, ktorý/á bude

správy MS
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Rozšírenie portfólia informácií
zverejňovaných na webovej stránke
FiF UK.
Podpora
pravidelného
informovania o dianí v ŠRVŠ a AS
UK
pre
ŠČ
AS,
a ich
prostredníctvom,
študentky
a študentov fakulty.
Zlepšovanie verejných priestorov
v budove fakulty aj univerzity
(prostredníctvom
diskusie
so
zástupcami v ŠČ AS UK, prípadne
s Rektorátom UK, zabezpečiť
vyššiu funkčnosť vchodu do
budovy na Gondovej)
Iniciatíva zavedenia štipendií za
propagáciu fakulty.

s veľkou
pravdepodobnosťou
pokračovať v ŠČ AS v budúcom
akademickom roku
Pravidelný kontakt s dekanom, resp.
príslušným prodekanom v tejto veci.

MA

LF, MS

Pravidelné pozývanie a aktívny kontakt
s členmi ŠČ AS UK a ŠRVŠ za FiF
UK, v prípade potreby vyžiadanie
informácií dostupnými kanálmi.

Plénum
AS

ŠČ Návrh bodu programu na jedno zo
zasadnutí pléna AS FiF UK v letnom
semestri, v závislosti od záverov tohto
zasadnutia kontakt s vedením fakulty.

Pravidelný kontakt s prodekankou,
prípadne dekanom fakulty ohľadom
vývoja v tejto veci.
Pravidelný kontakt s dekanom fakulty
v tejto veci.

JF, LF

Diskusia
s dekanom
fakulty MS
o posilnení zastúpenia študentiek
a študentov
v rozhodovacích
orgánoch
prostredníctvom
zástupkyne/zástupcu
študentov
v kolégiu dekana a/alebo vedení
fakulty.
Zasadzovanie sa o transparentné MS
zverejňovanie
materiálov
o zasadnutiach pléna AS FiF UK
pre všetkých členov akademickej
obce,
vrátane
študentiek
a študentov. Zároveň, zostavenie
harmonogramu zasadnutí vopred
na letný semester AR 2018/2019
a zimný semester AR 2019/2020.

Zostavené harmonogramy zasadnutí na
LS 2918/19 a ZS 2019/20, pozvánky na
zasadnutia pléna AS posielané, resp.
preposielané študentkám a študentom.
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Ďalšie pripomienky nezazneli, preto LF zahájil hlasovanie o tomto pláne činnosti
s nasledujúcimi výsledkami:
za
8

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
8

Plán činnosti ŠČ AS na AR 2018/2019 bol schválený.
7. Rôzne
MS pripomenul e-mail z Kaunas University of Technology, ktorej študentská organizácia
prejavila záujem o návštevu SR a kontakt s ŠČ AS. Senátorka a senátori sa zhodli, že sa
návšteve nebránia, avšak nemajú zdroje a ani čas na podporu organizácie/financovania takejto
návštevy. V tomto duchu preto sformulujú odpoveď odosielateľom mailu.
Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli, preto sa LF senátorke a senátorom poďakoval
za účasť. Tí si vzájomne popriali príjemné sviatky a úspechy v novom roku a LF následne
zasadnutie ukončil.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Lukáš Füle
V Bratislave, 18.12.2018.
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