Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 19.12.2017
Zasadnutie sa začalo o 12.30 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava)
Prítomní:
Mgr. Hana Košťaliková (HK);
Šimon Kotvas (ŠK);
Mgr. Veronika Prachárová (VP);
Max Steuer, M.A. (MS) (cez Skype);
Mgr. Viktor Svetský (VS);
Martin Vetrík (MV);
Ospravedlnení:
Lukáš Füle (LF);
Mgr. Slávka Krištofová (SK);
Bc. Gabriela Križanová (GK);
Neprítomný:
Bc. Róbert Mihály (RM)
Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a hlasovanie o programe
Druhý podpredseda ŠČ AS FiF UK MV v neprítomnosti predsedníčky a prvej podpredsedníčky
privítal prítomných členov ŠČ a zistil, že ŠČ je uznášaniaschopná. Následne sa pristúpilo
k voľbe zapisovateľa, za ktorého bol navrhnutý MS.
Hlasovanie o MS ako zapisovateľovi zasadnutia ŠČ AS 19.12.:
Za
6

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
6

kvórum
6

MS bol určený za zapisovateľa zasadnutia.
Následne MV predstavil návrh programu, ktorý bol doplnený o body, ktoré niektorí senátori
poslali mailom:
Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a hlasovanie o programe
Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na AR 2017/2018
Návrh Mgr. T. Sovinca, PhD. na otvorenie vstupu na fakultu zo strany Dunaja
Zavedenie talárov pre účely promočných aktov
Problematiku predaja a rozšírenia merchandisu našej fakulty a ďalej spoluprácu s
organizáciou Teach For Slovakia
6. Diskusia o harmonograme zasadnutí AS FiF UK
7. Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasovanie o programe.
Výsledky hlasovania:

1

Za
6

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
6

kvórum
6

Program zasadnutia bol schválený.
2. Plán činnosti ŠČ AS UK na akademický rok 2017/2018
V súlade s praxou z predchádzajúcich rokov sa senátorky a senátori rozhodli zhrnúť svoje
priority pre súčasný akademický rok, ktorých plnenie bude môcť byť následne overené
študentskou časťou akademickej obce. Keďže bola zhoda na forme súhrnu individuálnych
priorít, o Pláne ako celku sa nehlasovalo. Platí však, že voči žiadnemu z individuálnych priorít
nebol vznesený rozpor, a tak sa predpokladá, že sa členky a členovia ŠČ AS budú navzájom
v ich plnení vhodnými spôsobmi podporovať.
Priority jednotlivých senátoriek a senátorov:
•

•
•
•

•

•

MV: (1) Osobná prezentácia ŠČ AS najmä v nižších ročníkoch pred alebo po vybraných
seminároch, získanie študentských kontaktov a kontaktov na sociálne siete
v jednotlivých ročníkoch, a tým priblíženie činnosti a významu ŠČ AS študentkám
a študentom menej formálnym spôsobom. (2) Pokračovanie v diskusii o príprave
medailónikov, projektu typu „Spoznaj svojho senátora/senátorku“.
VS: (1) Reprezentácia študentskej obce fakulty na univerzitnej úrovni a v spojení s tým
priame prepojenie medzi ŠČ AS na úrovni fakulty a univerzity. (2) Pokračovanie
v zahájených iniciatívach v oblasti skvalitnenia vnútorných predpisov fakulty.
VP: Zvýšenie informovanosti o ŠČ AS osobitne v kolektívoch študentiek a študentov,
ku ktorým má prioritne prístup.
HK: Iniciácia diskusií s vedením fakulty o pridelení rozpočtu pre ŠČ AS, primárne na
realizáciu aktivít pod (spolu)záštitou ŠČ AS. Takéto podujatie by sa dalo zrealizovať
napríklad pri príležitosti mesiaca kníh v marci. Dala by sa spraviť bibliotéka na fakulte,
mohli by prísť nejaké vydavateľstvá. Možný by bol workshop v átriu spolu s koncertom
a občerstvením, ale je na to potrebný rozpočet. Ďalšia možnosť je zrealizovať filmové
večery, ak sa podarí zabezpečiť práva na premietanie filmov. Taktiež spraviť
prezentáciu spolkov na fakulte. Prínosné by bolo aj výjazdové zasadnutie ŠČ AS
spojené s teambuildingom.
ŠK: (1) Zjednotenie komunikačných kanálov na úrovni fakulty, ktoré sú v súčasnosti
mimoriadne roztrúsené, táto iniciatíva by mohla zahrnúť spoluprácu s vybranými
študentkami/študentmi z marketingovej komunikácie a, samozrejme, s vedením fakulty
(v rovine diskusie o prípadnom poskytnutí prístupu vybraným členom ŠČ AS na hlavnú
facebookovú stránku fakulty a možnú integráciu Facebooku FiF UK a ŠČ AS). (2)
Zasadzovanie sa o zverejnenia odkazu na webstránku ŠČ AS na hlavnej stránke FiF UK
(napr. pod odkazom na fakultu v médiách).
MS: (1) Pokračovanie v iniciatívach s cieľom zachovať až zvýšiť mieru transparentnosti
rozhodovania AS FiF UK a osobitne jej študentskej časti (zverejňovanie informácií na
webe, správy zo zasadnutí publikované prostredníctvom sociálnych médií a
rozposielané na univerzitné e-maily). Komunikácia s predsedníctvom senátu vo veci
zvýšenia transparentnosti zasadaní pléna (osobitne zverejňovanie rokovacích
materiálov na webe – táto iniciatíva fungovala pre niektoré zasadnutia v roku 2016). (2)
Zasadenie sa o starostlivejšie plánovanie zasadnutí pléna (a v nadväznosti na ne aj ŠČ
AS) prostredníctvom harmonogramu zasadnutí, ktorý by sa vyhotovoval aspoň na
najbližší semester, ak nie na celý akademický rok, v závislosti od štandardného
harmonogramu každoročne prerokúvaných a schvaľovaných materiálov. Tento cieľ
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možno zrealizovať buď návrhom harmonogramu individuálne (najbližšie na LS
2017/18) alebo kolektívne ako ŠČ AS, prípadne cez dohodu s predsedníctvom AS.
(3) Otvorenie diskusie o zvýšení inkluzívnosti zasadnutí prostredníctvom možností
diaľkovej účasti senátoriek a senátorov i hostí (napríklad videokonferenčný hovor) a v
závislosti od takejto účasti, elektronického hlasovania (v prípade verejných hlasovaní).
Okrem týchto priorít sa diskutovalo aj o medailónikoch senátoriek a senátorov. GK
elektronicky komunikovala názor, že z dôvodu častého striedania sa senátoriek a senátorov
v ŠČ AS a nutnosti aj dizajnovo kvalitne pripravenej prezentácie profilov ide o pomerne
náročnú, a teda ťažko realizovateľnú iniciatívu. Podľa názoru MS, ktorý projekt podporuje
z dôvodu zvýšenia transparentnosti prezentácie ŠČ AS a potenciálne aj pozitívneho
propagačného a záujmového efektu o ŠČ AS, považuje za prioritu skôr prezentáciu niekoľkých
základných informácií o osobách a aktivitách konkrétnych senátoriek a senátorov, čo by sa dalo
zrealizovať relatívne jednoducho. VS poukázal na príklady prezentácie členiek a členov ŠČ AS
v minulosti, ktoré sú dostupné cez Facebook ŠČ AS. MV a ŠK majú záujem ďalej diskutovať
aj s GK o možnostiach realizácie tejto iniciatívy. MS ju podporuje, ale sám nemá časovú
kapacitu na aktívnu účasť v tejto iniciatíve.
GK písomne doplnila svoju prioritu po skončení zasadnutia ŠČ AS: „Rozšíriť komunikačnú
platformu o prepojenie študentov medzi katedrami a vnútri katedier. Tento nový komunikačný
kanál by slúžil na skvalitnenie vnútrokatedrových procesov, ku ktorým by sa študenti mali
možnosť vyjadrovať a ovplyvňovať ich. Zároveň by sa skvalitnila komunikácia medzi
študentmi a Akademickým senátom a aj medzi katedrami navzájom.“
3. Návrh Mgr. T. Sovinca, PhD. na otvorenie vstupu na fakultu zo strany Dunaja
Tento návrh padol na zasadnutí pléna AS FiF UK z dôvodu viacerých problémov so súčasným
vchodom do budovy na Gondovej 2. Diskusia o ňom je potrebná teraz, aby sa prípadné návrhy
dali predložiť v strednodobom horizonte. VS pripomenul, že problémy so súčasným vchodom
sú riešiteľné, ak by sa automatické dvere otvárali v plnom rozsahu a nainštaloval by sa fúkač
horúceho vzduchu, ktorý by zmiernil únik tepla. Zároveň nejde o tému, ktorú by mal riešiť
senát, skôr treba zapojiť istú časť akademickej obce, ktorú problém osobitne trápi.
V diskusii sa väčšina prítomných senátoriek a senátorov zhodla, že nový vchod by nebol
ideálnou alternatívou (najmä preto, že by sa nachádzal ďalej od hlavnej budovy na Šafárikovom
námestí a bol by teda menej prístupný). Možnosť dvoch vchodov by bola taktiež zložitá kvôli
potrebe vrátnice, avšak táto alternatíva by sa mohla ďalej diskutovať.
4. Zavedenie talárov pre účely promočných aktov
Táto téma sa diskutovala na úrovni ŠČ AS UK a VS poskytol individuálne vyjadrenia
senátoriek a senátorov ŠČ AS (z ktorých niektoré sa zakladali na prieskumoch medzi ich
kolegyňami a kolegami v jednotlivých ročníkoch) podpredsedom AS za ŠČ AS. Hoci niektoré
z týchto prieskumov boli mierne v prospech takéhoto opatrenia, prevažná väčšina názorov sa
voči tejto iniciatíve stavia negatívne, z viacerých dôvodov (napr. nákladnosť, ďalšia
administratívna záťaž, zbytočnosť vzhľadom na akademickú tradíciu na UK).
Osobitne finančná dimenzia hovorí proti, pretože aj keď by univerzita poskytla fakultám
prostriedky na zapožičanie talárov (niektoré fakulty však ich už majú z vlastných zdrojov, čo
by vyvolalo ďalšie problémy), študentom by stále pribudli drobné náklady v tomto ohľade, ako
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pripomenul VS. MS poukázal na to, že UK zaostáva vo viacerých ohľadoch v komparatívnej
perspektíve, a taláre by nemali byť investičnou prioritou.
Prítomné senátorky a prítomní senátori diskutovali aj o tom, že dress code, ktorý je stanovený
pre promócie, sa musí dodržiavať a jeho dodržiavanie sa musí kontrolovať, aby sa zachovala
slávnostná atmosféra promočného aktu.
5. Problematika predaja a rozšírenia merchandisu našej fakulty a spolupráca s
organizáciou Teach For Slovakia
Tento bod navrhla HK, ktorá cez svoje aktivity identifikuje pretrvávajúci záujem aj o fakultné
pripomienkové a úžitkové predmety (osobitne tričká). Problémom je neefektívny spôsob
administrácie predaja týchto predmetov. Prítomné senátorky a prítomní senátori podporili
akékoľvek iniciatívy, ktoré by túto efektívnosť zvýšili.
HK je momentálne kontaktnou osobou pre spoluprácu s Teach for Slovakia, po komunikácii
s prodekankou doc. Szapuovou. Prítomné senátorky a senátorov informovala o plánovaných
aktivitách v spolupráci s Teach for Slovakia (informačné podujatie v Moyzesovej sieni pre
učiteľské študijné programy, individuálne aktivity na viacerých katedrách, prednáška pre
externistov, priestor pre Teach for Slovakia v Našej univerzite a v katedrových časopisoch,
priame oslovovanie vhodných kandidátov a kandidátok na zapojenie sa do programu). Prítomné
senátorky a senátori túto spoluprácu privítali, HK ostáva kontaktnou osobou za ŠČ AS.
6. Diskusia o harmonograme zasadnutí AS FiF UK
MS vyzdvihol už v minulosti spomínaný problém s chýbajúcim harmonogramom zasadnutí
pléna, čo následne bráni aj ŠČ AS prijať vlastný harmonogram, nadväzujúci na ten plenárny.
Harmonogram by prispel k dlhodobému plánovaniu zasadnutí, prehľadnosti typov
prerokúvanej agendy i k transparentnosti programu činnosti AS. MS je pripravený zahájiť
kroky na presadenie prípravy takéhoto harmonogramu, ale predtým ho zaujíma názor ostatných
senátoriek a senátorov ŠČ AS.
V diskusii padla zhoda, že takýto harmonogram by bol prínosný. Jedinou otázkou je, v akej
forme by sa mal zaviesť. VS v tomto ohľade informoval o minulotýždňovom zasadnutí
Legislatívnej komisie AS FiF UK, ktorej predložil návrh zmien Rokovacieho poriadku AS FiF
UK (RP), najmä za účelom zjednotenia ustanovení RP s inými predpismi. Zatiaľ nemá
informácie o výstupoch z tohto zasadnutia, avšak v januári sa bude konať ďalšie. Bolo by teda
potenciálne možné návrh na harmonogram zasadnutí predložiť ako súčasť novelizácie RP,
miesto jeho predkladania v osobitnom návrhu priamo plénu. MS prejavil záujem o túto
spoluprácu s VS ako s členom legislatívnej komisie.
Keďže AS UK obvykle schvaľuje svoj harmonogram zasadnutí na nasledujúci semester ešte
v ten predchádzajúci, bolo by možné, aby ho AS FiF UK (keďže termíny niektorých agend na
seba nadväzujú) schvaľoval vždy na prvom zasadnutí v príslušnom semestri, ktoré by bolo
stanovené ešte podľa predchádzajúceho harmonogramu.
7. Rôzne
MS pripomenul, že správy zo zasadnutí by sa mali publikovať aj na Facebooku ŠČ AS v sekcii
poznámok. Keďže on už na stránku nemá prístup, asi by bolo vhodné, ak by sa tejto úlohy
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zhostil niekto z predsedníctva ŠČ AS. Záujem prejavil ŠK ako senátor s prístupom na Facebook
ŠČ AS, a preto padla zhoda, že on si to vezme na starosť.
HK taktiež požiadala o prístup Facebooku ŠČ AS z dôvodu propagácie niektorých aktivít na
fakulte, do ktorých organizácie je zapojená. MV jej prisľúbil tento prístup poskytnúť.
HK sa opýtala na status študentky, ktorá podala sťažnosť proti PhDr. Petrovi Zelenákovi, CSc.
VS vysvetlil, že študentka sa mu mala ozvať, ak vedenie na sťažnosť nezareaguje v stanovenej
lehote, a keďže sa neozvala, predpokladá, že študentka dostala primeranú reakciu.
ŠK vyzdvihol, že zoznam senátoriek a senátorov na vrátnici nie je aktuálny, v dôsledku čoho
vrátnik odmieta dať kľúč senátorom, ktorí na zozname nie sú. VS povedal, že aktualizáciu
zoznamu senátorov na vrátnici má štandardne na starosti predseda ŠČ AS, ale túto informáciu
GK zabudol poskytnúť. MS pripomenul, že súčasní senátori majú stále nárok na zapožičanie
vlastného kľúča od prevádzkového oddelenia (systém, ktorý MS zariadil v čase, keď bol
zastupujúci predseda ŠČ AS). Dôležité však je kľúč vrátiť po skončení mandátu.
Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli. Senátorky a senátori si navzájom popriali
príjemné sviatky, MV sa im poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Martin Vetrík
V Bratislave, 19.12.2017.
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