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Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 2.12.2015 

Zasadnutie sa začalo o 18.15 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

Prítomní: 

Bc. Monika Firbasová (MF), Bc. Ina Sečíková (IS), Jana Schäfferová (JS), Bc. Roman Soóky 

(RS), Max Steuer, M.A. (MS), Bc. Viktor Svetský (VS) 

Ospravedlnení: 

Sabína Vargovčíková (SV) 

Neprítomní: 

Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD), Martin Hodničák (MH), Mgr. Františka Šmajdová (FŠ) 

1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ. Zistil, že ŠČ je 

uznášaniaschopná, a predstavil návrh programu zasadnutia: 

1. Zariadenie G003 

2. Web stránka ŠČ AS FiF UK 

3. Magisterský stupeň OPT anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra  

4. Rôzne 

Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli, s návrhom bol všeobecný súhlas.  

2. Zariadenie G003 

Pokračovalo sa v diskusii o plánovanom otvorení prednej časti miestnosti G003 pre študentky 

a študentov, aby tak vznikol nový priestor pre trávenie prestávok medzi prednáškami 

a seminármi. JS a MF pripravili návrh zariadenia miestnosti, ktorý bol prekonzultovaný. VS 

navrhol úpravu, ktorá umožní do miestnosti umiestniť viac stoličiek na sedenie. S úpravou bol 

všeobecný súhlas. VS prisľúbil zaslať tajomníkovi FiF UK finalizovaný návrh s prosbou 

o skoré zaradenie objednávky zariadenia.  

3. Web stránka ŠČ AS FiF UK 

Odznelo niekoľko návrhov na doplnenie a skvalitnenie informácií na webstránke ŠČ AS, o.i. 

aj na zaradenie užitočných odkazov na študentské organizácie a iniciatívy v príslušnej sekcii. 

MS ich zaznamenal a prisľúbil ich včasné doplnenie.  

Následne sa MS informoval o stave prípravy medailónikov senátoriek a senátorov na webovú 

stránku, v súlade s Plánom činnosti ŠČ AS FiF UK na akademický rok 2015/2016. JS 

prisľúbila prípravu medailónikov senátoriek a senátorov počas vianočných prázdnin. 
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4. Magisterský stupeň OPT anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra  

IS sa informovala o tom, či tento rok bude otvorený menovaný študijný program v Mgr. 

stupni. VS ju odkázal na predpokladané počty prijatých študentiek a študentov v ak. roku 

2016/2017, podľa ktorého je v pláne prijať maximálne troch uchádzačov alebo uchádzačky 

pre tento odbor.  

5. Rôzne  

a) VS upozornil na iniciatívu „Zachráňme študentské pôžičky“ 

(https://studentskefinancie.sk/peticia), ktorá reaguje na jeden aspekt problematickej 

vládnej politiky v rezorte vzdelávania. Podľa jeho názoru ide o snahu zachrániť jeden 

z posledných dostupných zdrojov financovania štúdia, ktoré sa výrazne skomplikovalo 

aktuálnou vládnou politikou, ktorá v ostatných rokoch znížila príspevky na 

prospechové štipendiá pre väčšinu odborov, neprimerane sprísnila kritériá pre 

priznanie sociálnych štipendií, čo vedie k situáciám, kedy študenti v reálne zlej 

sociálnej situácii k nim nemajú prístup, a v neposlednom rade zrušila poskytovanie 

viazaných prostriedkov z rozpočtu na štipendiá doktorandov. V poslednom prípade 

môže pri súčasnej stratégii FiF UK dôjsť k zníženiu doktorandov v dennej forme 

štúdia za nasledujúce štyri roky na 80 doktorandov na celej fakulte. 

MS súhlasil s tým, že je to problém, zdôraznil však faktický nedostatok v zdôvodnení 

petície (porovnávanie percenta študentov poberajúcich pôžičky vo VB a v SR, hoci vo 

VB je financovanie vysokoškolského štúdia výrazne odlišné od SR v prospech 

financovania z vlastných zdrojov). Nasledoval všeobecný súhlas so zdieľaním 

uvedenej iniciatívy na facebookovej stránke ŠČ AS.     

b) MF informovala o procese príprav podujatia „Vianoce na fakulte“, organizovanom 

združením Cultura Nostra a ŠČ AS, ktoré sa bude konať 9.12.2015. Požiadala 

senátorky a senátorov, ktorým to časové možnosti dovolia, aby pomohli pri 

organizácii podujatia.  

VS poďakoval senátorkám a senátorom za účasť a oznámil termín ďalšieho riadneho 

zasadnutia. Ďalšie riadne zasadnutie ŠČ AS FiF UK sa uskutoční dňa 13.1.2016 o 18:00 

v G003. 

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Viktor Svetský 

V Bratislave, 2.12.2015. 

https://www.facebook.com/scasfifuk/

