Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 18.2.2019
Zasadnutie sa začalo o 11:05 hod. v miestnosti G006 v budove na Gondova 2 v Bratislave.
Prítomní:
Samuel Burda (SB), Mgr. Jakub Fázik (JF), Lukáš Füle (LF), Ondrej Hablák (OH), Michael
Hanzalík (MH), Šimon Kotvas (ŠK), Max Steuer, M.A. (MS) – prítomný telefonicky
prostredníctvom on-line hovoru, Zuzana Urbaničová (ZU)
Ospravedlnení:
Michal Augustovič (MA), Mgr. Slavomíra Krištofová (SK)
1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa
LF otvoril zasadnutie ŠČ AS a na základe účasti potvrdil, že zasadnutie je uznášaniaschopné
(8/10). Za zapisovateľa bol navrhnutý JF. Prebehlo hlasovanie:
Za
8

Zdržali sa:
0

Proti:
0

Prítomní:
8

Za zapisovateľa bol zvolený JF.
2. Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS FiF UK
LF predstavil návrh programu zasadnutia:
•
•
•
•
•
•

1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa
2. Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS FiF UK
3. Prerokovanie bodov zasadnutia AS FiF UK
4. Kontrola plánu činnosti SČAS FiF UK
5. Využívanie miestnosti G006
6. Iné (rôzne)

Prebehlo hlasovanie o programe:
Za
8

Zdržali sa:
0

Proti:
0

Prítomní:
8

Program zasadnutia bol schválený.
3. Prerokovanie bodov zasadnutia AS FiF UK
Obsahom popoludňajšieho zasadnutia AS FiF UK malo byť schvaľovanie pravidiel
prijímacieho konania na AR 2019/2020 pre 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium),
schvaľovanie plánovaného počtu prijatých pre predmetné prijímacie konanie, ďalej
schvaľovanie nového organizačného poriadku FiF UK, voľby dvoch nových prodekaniek
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a voľba dvoch nových členov vedeckej rady FiF UK v Bratislave a dohoda na harmonograme
zasadnutí pre letný semester súčasného akademického roka. LF preto vyzval prítomných
k diskusii o bodoch nadchádzajúceho zasadnutia AS FiF UK.
K pravidlám prijímacieho konania na AR 2019/2020 pre 2. stupeň štúdia (magisterské
štúdium) ani k plánovanému počtu prijatých pre dané prijímacie konanie nemal nikto
z prítomných vážne pripomienky, svoje názory o počte prijatých prezentovali JF, LF a MS.
MS následne v krátkosti vyjadril podporu kandidátke na post prodekanky pre rozvoj fakulty a
medzinárodné vzťahy Dr. A. Világi. MS ďalej informoval o odovzdaní pripomienok k návrhu
harmonogramu zasadnutí AS FiF UK (doplnenie odporúčaní zasadnutia komisií AS
a plánovaných prerokúvaných materiálov na jednotlivých zasadnutiach) a prezentoval
procesné výhrady k predkladanému novému organizačnému poriadku FiF UK s tým, že
legislatívna komisia AS FiF UK k tomuto materiálu nezasadala a že AS FiF UK nebol
poskytnutý prehľadový materiál, resp. aspoň krátka dôvodová správa zvýrazňujúca zmeny
v porovnaní so v súčasnosti platným organizačným poriadkom.
JF ďalej informoval o kandidátke na post prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium
doc. L. Lichnerovej.
4. Kontrola plánu činnosti ŠČAS FiF UK
LF ďalej vyzval prítomných k diskusii o otázkach s realizácie chválených priorít ŠČ AS FiF
UK.
LF informoval, že riešil s odchádzajúcim tajomníkom fakulty (JUDr. Horváthom) možnosť
umiestnenia urny na podnety od študentov pre ŠČ AS FiF UK pred miestnosť G006 a dospel
k záveru, že v iniciatíve nebude ďalej pokračovať. Jeho názor podporil aj SB. Následne
prebehla stručná diskusia o možnostiach anonymných podnetov zo strany študentov pre ŠČ
AS FiF UK.
Ďalšou témou bola otázka vytvorenia a spravovania stránky ŠČ AS na Instagrame, svojimi
názormi do diskusie prispeli predovšetkým MH, ZU a LF.
MS informoval o propagácii aktuálneho zasadnutia ŠČ AS FiF UK e-mailom zaslaným
študentom. Vo svojom príhovore tiež vyjadril nespokojnosť so stavom propagácie zo strany
študentskej časti AS UK voči študentom na FiF UK, k čomu do istej miery prispieva aj
nemožnosť hodnotiť činnosť ŠČ AS UK v študentskej ankete. Na to reagoval ŠK s tým, že
nevidí zmysel, aby ŠČ FiF UK propagovala činnosť AS UK.
K otázke recyklácie separovaného zberu odpadu sa vyjadrili OH a MH. Obaja vyjadrili
ochotu riešiť situáciu v budove na Gondovej, MH sľúbil, že pôjde zmapovať stav aj do
budovy FiF UK na Štúrovej ul.
Ďalšou diskutovanou témou boli možnosti budovania kuchynky na Gondovej. ŠK a ZU
informovali o svojom postupe v rámci iniciatívy zriadenia študentskej kuchynky. V diskusii
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ďalej zazneli hlasy po zriadení kaviarne v budove na Gondovej. Vzhľadom na neprítomnosť
SK bola téma odročená.
V prípade otázok úpravy štipendijného poriadku, resp. rozšírenia možností udelenia štipendií
a benefitov pre členov ŠČ AS a pre študentov za propagáciu FiF UK informoval JF
o rokovaniach s prodekankou pre prijímacie konanie doc. Szapuovou a kandidátkou na novú
prodekanku pre bakalárske a magisterské štúdium doc. Lichnerovou. ŠK navrhol ako
alternatívu za účasť v ŠČ AS FiF UK aj možnosť udelenie kreditov. MS odporučil
v popoludňajšom zasadnutí AS FiF UK verejne položiť doc. Lichnerovej tieto otázky a zistiť
jej názory na možnosti riešenia – JF sa ponúkol, že túto otázku predloží na zasadnutí AS FiF
UK.
MS následne prezentoval informáciu k dostupnosti výsledkov ankety o činnosti ŠČ AS FiF
UK a vyjadril potrebu sformulovať reakciu na výsledky ankety za ZS 2018/2019 s tým, aby
vznikla kontinuita pri formulácií reakcií na výsledky ankiet predchádzajúcich semestrov – ZU
sa ponúkla, že sformuluje stanovisko k aktuálnej ankete za ŠČ AS FiF UK a predloží ho ŠČ
AS na diskusiu tak, aby sa stihol termín odovzdania požadovaný vedením fakulty (obvykle
v marci).
5. Využívanie miestnosti G006
Samostatným bodom rokovania bola problematika využívania miestnosti G006, ktorú
inicioval LF na základe negatívnych skúseností s poriadkom v predmetnej miestnosti. LF
vyjadril prosbu, aby tu ostal poriadok po každej návšteve. V rámci diskusie došlo medzi
prítomnými k zhode v názore, že ten zo senátoriek a senátorov, kto udelí povolenie
k využívaniu miestnosti aj iným študentským organizáciám a spolkom či jednotlivcom z radu
akademickej obce, zodpovedá aj za poriadok v miestnosti. LF napokon vyjadril potrebu
upratania miestnosť a etickej likvidácie citlivých dokumentov s osobnými údajmi, ktoré sa
v miestnosti stále nachádzajú. MS poukázal na elektronický kalendár miestnosti, ktorý by sa
mal využívať pre plánované stretnutia v tejto miestnosti.
6. Iné
V rámci tohto bodu boli prítomní členovia predsedníctvom ŠČ AS FiF UK vyzvaní, aby
poslali do konca týždňa ŠK informácie o sebe a fotku z dôvodu aktualizácie a doplnenia
údajov o členkách a členoch ŠČ AS FiF UK na Facebooku.
MS sa opýtal, kto sformuluje návrh správy zo zasadnutia. JF potvrdil, že ju pripraví.
Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli, preto sa LF o 12:05 prítomnej senátorke a
senátorom poďakoval za účasť s tým, že sa všetci prítomní zúčastnia aj na zasadnutí AS UK
v ten istý deň o 13:30.
Zapísal: Jakub Fázik
Overil: Šimon Kotvas
V Bratislave, 18.2.2019.
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