Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 18.4.2016
Zasadnutie sa začalo o 12.05 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava).
Prítomní:
Samuel Chrťan (SCh), Bc. Ina Sečíková (IS), Bc. Roman Soóky (RS), Max Steuer, M.A.
(MS), Bc. Viktor Svetský (VS)
Ospravedlnení:
Bc. Monika Firbasová (MF), Jana Schäfferová (JS), Sabína Vargovčíková (SV)
Neprítomní:
Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD)
1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe
Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov. Oznámil, že senátor Martin
Hodničák sa vzdal mandátu senátora ku dňu 17.4.2016, preto už nie je členom ŠČ AS.
Následne zistil, že ŠČ je uznášaniaschopná, a predstavil návrh programu zasadnutia:
1. Diskusia k navrhovanému programu zasadnutia Akademického senátu FiF UK - 18.4.
o 13:00
2. Oznámenie o pozastavení mandátu predsedu ŠČ AS
3. Rôzne
Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli, s návrhom bol všeobecný súhlas.
2. Diskusia k navrhovanému programu zasadnutia Akademického senátu FiF UK - 18.4.
o 13:00
Senátorky a senátori zhrnuli svoje dojmy z materiálov predložených na zasadnutie AS FiF
UK. RS poukázal na ustanovenie o lehote na nápravu deficitu v hospodárení katedier, ktoré
svojou činnosťou nedosahujú dostatočný výkon na pokrytie vlastných nákladov s otázkou,
prečo je táto lehota až trojročná. MS sa kriticky vyjadril ku skutočnosti, že Ekonomická
komisia AS FiF UK nezasadla, aby prediskutovala návrh rozpočtu a návrh metodiky
prideľovania prostriedkov katedrám.
Následne prebehla diskusia o návrhu stanoviska AS FiF UK k protestu Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ďalších organizácií, namiereného voči
neuspokojivému Programovému vyhláseniu Vlády SR na roky 2016-2020. MS upozornil na
list Študentskej časti Akademického senátu UK Kolégiu rektora UK, v ktorom ho žiadajú
o podporu tejto protestnej aktivite. VS, IS, SCh, MS a RS zdieľali svoje pohľady na situáciu.
Do diskusie sa zapojil aj dr. Ivan Lacko, predseda AS FiF UK, ktorý sa dostavil na zasadnutie
ŠČ AS. Senátorky a senátori sa zhodli na tom, že diskusia o stave školstva vo svetle
programového vyhlásenia vlády by sa nemala viesť iba o finančnom aspekte, ale potrebné je
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pripomínať aj nutnosť riešenia systémových problémov spojených s kvalitou a metodikou
vzdelávania.
3. Oznámenie o pozastavení mandátu predsedu ŠČ AS
VS informoval, že v dôsledku jeho blížiacich sa štátnych skúšok v termíne 30.5.2016 až
3.6.2016, ktorých prípadným úspešným ukončením bude jeho mandát v ŠČ AS prerušený, sa
rozhodol požiadať 1. podpredsedu ŠČ AS MS o prevzatie riadenia ŠČ AS od 16.5.2016. MS
potvrdil, že ako 1. podpredseda ŠČ AS prevezme riadenie ŠČ AS do opätovného zápisu VS
na štúdium v septembri, alebo, ak k tomuto zápisu nedôjde, do zvolenia nasledujúceho
vedenia ŠČ AS po riadnych voľbách v zimnom semestri akademického roka 2016/2017. VS
požiada predsedu AS FiF UK o pozastavenie členstva v AS FiF UK v zmysle čl. 8 ods. 4
Zásad volieb do študentskej časti Akademického senátu FiF UK s účinnosťou od skončenia
jeho štúdia na druhom stupni VŠ štúdia.
4. Rôzne
VS informoval o zverejnení reakcie vedenia fakulty na Študentskú anketu k zimnému
semestru akademického roka 2015/2016, ktoré obsahuje aj úplné stanovisko ŠČ AS
vypracované po diskusii na predchádzajúcom zasadnutí.
Ďalšie komentáre či podnety sa nevyskytli, preto VS poďakoval senátorkám a senátorom za
účasť na zasadnutí, požiadal o presunutie do miestnosti G236 na rokovanie Akademického
senátu FiF UK o 13.00 a informoval, že ďalšie zasadnutie ŠČ AS bude zvolané po spoločnej
dohode.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Viktor Svetský
V Bratislave, 18.4.2016.
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