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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 20.11.2017 
 

Zasadnutie sa začalo o 12.00 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

 

Prítomní: 

Lukáš Füle (LF); 

Mgr. Hana Košťaliková (HK); 

Šimon Kotvas (ŠK); 

Mgr. Slávka Krištofová (SK); 

Bc. Gabriela Križanová (GK); 

Mgr. Veronika Prachárová (VP); 

Max Steuer, M.A. (MS) (cez Skype); 

Mgr. Viktor Svetský (VS);  

Martin Vetrík (MV); 

 

Ospravedlnení: 

Bc. Róbert Mihály (RM) 

 

 

1.     Otvorenie a voľba zapisovateľa 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ a zistil, že ŠČ je 

uznášaniaschopná (9/10). VS následne predstavil návrh programu zasadnutia: 

1.     Otvorenie a voľba zapisovateľa 

2.     Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. podpredsedu ŠČ AS 

FiF UK 

3.     Voľby predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

4.     Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na AR 2017/2018 

5.     Ostatné zasadnutie legislatívnej komisie 

6.     Propagácia 3. strán prostredníctvom našich komunikačných kanálov 

7.     Program zasadnutia AS FiF UK 

8.     Deň otvorených dverí 

9.     Fakultné e-mailové kontá 

10.  Rôzne 

  
Prebehlo hlasovanie o programe. 

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

9 0 0 9 6 
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Program zasadnutia bol schválený.  

Prítomní ŠČ AS sa ústne dohodli na SK ako na zapisovateľovi. 

 

2.     Informácia o vzdaní sa funkcie predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. podpredsedu ŠČ AS FiF 

UK 

VS prítomným senátorom oznámil, že sa rozhodol vzdať sa postu Predsedu ŠČ AS FiF UK, 

a to jednak zo zdravotných dôvodov, jednak aj z toho dôvodu, že sa zaviazal zotrvať na tomto 

poste iba do tej chvíle, kým nastane plná obsadenosť senátorských miest ŠČ AS FiF UK, čo 

sa už podarilo naplniť. 

Mandátu 1. podpredsedu sa vzdal aj MS, ktorý okrem (vyššie uvedeného) záväzku, na ktorom 

sa dohodol s VS, zdôvodnil rozhodnutie aj faktom, že sa momentálne dlhodobo nachádza 

v zahraničí, a  keďže v súčasnosti niektoré úkony spojené s mandátom senátora nie je možné 

vykonávať diaľkovo (napr. účasť na zasadnutiach pléna, tajné hlasovanie), nepovažuje za 

vhodné pokračovať v tejto funkcii. MS však vysvetlil, že toto rozhodnutie nepovažuje za 

vzdanie sa mandátu, ale za jeho riadne skončenie, keďže, ako argumentoval už na 

predchádzajúcich zasadnutiach a iných fórach, kde sa táto téma diskutovala, voľby 

predsedníctva ŠČ AS, ktoré sa uskutočnili 13.10.2016 na mandáty v rozsahu jedného roka, 

považuje za platné a účinné z materiálneho hľadiska. Formalistický výklad, ktorý viedol 

k „opravnej“ voľbe 8.6.2017, podľa názoru MS nespochybňuje pôvodný ročný mandát 

predsedníctva ŠČ AS, zahájený 13.10.2016. 

MV sa vzdal postu 2. podpredsedu. 

3.     Voľby predsedu ŠČ AS FiF UK, 1. a 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK 

VS navrhol GK ako kandidátku na post predsedu ŠČ AS FiF UK. GK kandidatúru prijala. 

Ďalšie návrhy na kandidatúru neboli vznesené. 

Na post 1. podpredsedu sa navrhla SK. Ďalšie návrhy na tento post nepadli. 

Na post 2. podpredsedu sa navrhol MV. Žiadne ďalšie návrhy nikto nevzniesol. 

VS poučil prítomných o spôsobe tajných volieb. MS na tajných voľbách  z dôvodu diaľkovej 

účasti nemohol podieľať, keďže hlasovacie lístky boli tlačené. 

Za skrutátorov sa prihlásili HK a ŠK. Boli jednohlasne schválení všetkými prítomnými 

senátormi. 

Prebehla tajná voľba a všetci fyzicky prítomní senátori využili možnosť voľby. 

Následne skrutátori spočítali hlasy. 

Vydaných hlasovacích lístkov: 8 

Platných hlasov:   8 

Neplatných hlasov:   0 

 

Meno kandidáta a funkcia za proti zdržal sa kvórum 

Bc. Gabriela Križanová – predsedníčka 6 0 2 

6 Mgr. Slavomíra Krištofová – prvá 

podpredsedníčka 
8 0 0 
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Martin Vetrík – druhý podpredseda 8 0 0 

 

Výsledky volieb: 

Predsedníčkou ŠČ AS FiF UK sa stala Bc. Gabriela Križanová. 

Za 1. podpredsedníčku ŠČ AS FiF UK bola zvolená Mgr. Slavomíra Krištofová. 

Za 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Martin Vetrík. 

GK sa v mene senátorov poďakovala doterajšiemu predsedníctvu ŠČ AS FiF UK, najmä VS, 

za jeho obetavú spoluprácu. GK následne poverila VS vedením zasadnutia v jeho 

nasledujúcich bodoch. 

4.     Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na AR 2017/2018 

MS informoval prítomných senátorov o tom, čo by malo byť cieľom Plánu činnosti ŠČ AS 

FiF UK. Zdôraznil najmä to, že stanovené ciele (buď kolektívne, alebo ako ciele jednotlivcov) 

by mali byť merateľné, aby bolo možné na konci príslušného obdobia vyhodnotiť, či boli 

splnené. MS následne vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, akým spôsobom chcú predstaviť 

senátorské ašpirácie. VS sa prítomných spýtal, či ŠČ chce vytvárať takýto Plán činností na 

AR 2017/2018. HK, ŠK a LF vyjadrili s týmto plánom súhlas. LF navrhol, aby do budúceho 

stretnutia prišli senátori ako jednotlivci s tromi senátorskými ašpiráciami. MV sa taktiež 

priklonil k individualite týchto cieľov. 

Prebehlo hlasovanie o prijatí formulovania Plánu činností ŠČ AS FiF UK v nasledujúcom 

období. Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

9 0 0 9 6 

 

ŠČ AS FiF UK bude formulovať svoj Plán činností v AR 2017/2018. Prítomní sa taktiež ústne 

dohodli na tom, že maximálne 5 dní pred ďalším rokovaním AS FiF UK každý predstaví 

svoje senátorské ašpirácie ostatným senátorom, a to buď prostredníctvom e-mailu alebo FB 

skupiny. 

V rámci diskusie sa HK spýtala, či máme ako orgán aj nejaký rozpočet. VS na to povedal, že 

ako orgán AS FiF UK nedisponuje žiadnym rozpočtom, lebo žiadnu akciu doteraz 

neorganizovala, ale otázka prípadného rozpočtu by sa dala otvoriť v čase zostavovania 

rozpočtu na nový AR. 

5.     Ostatné zasadnutie legislatívnej komisie 

VS informoval senátorov o dôvode neúčasti na rokovaní Legislatívnej komisie. Predseda 

Legislatívnej komisie omylom neprizval VS na rokovanie a vzhľadom na neprítomnosť RM 

na rokovaní sa ŠČ AS FiF UK nijako nezúčastnila rokovania o podobe zápisnice z rokovaní 

AS FiF UK. VS sa preto prítomných spýtal, či chcú, aby na rokovaní AS FiF UK navrhol 

tento bod rokovania vypustiť. 

HK so stiahnutím tohto bodu z rokovania vyjadrila nesúhlas, pretože návrhy Legislatívnej 

komisie sú kompromisné. 
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VS považuje návrhy Legislatívnej komisie za komplikované a je kritický k faktu, že sa 

k novým návrhom vyjadrila iba Zamestnanecká časť AS FiF UK. 

MS súhlasil s názorom, že vynechať ŠČ AS z diskusie nebolo vhodné, aj keď zjavne išlo 

o neúmyselné pochybenie. Keďže sa na zasadnutí pléna nebude môcť zúčastniť, neplánuje 

spochybňovať samotné zasadnutie komisie. Vyjadril sa však k obsahu návrhu, osobitne k 

bodu 2 v časti  „Zápisnica musí podávať (...) menovitý zoznam účastníkov diskusie bez 

konkretizácie ich stanovísk". MS nesúhlasí s prístupom uvádzať iba účastníkov diskusie bez 

konkrétnych stanovísk. Práve tieto stanoviská môžu výrazným spôsobom diskusiu a následné 

rozhodovanie ovplyvniť a ich vynechanie neprispieva transparentnosti diskusie (samozrejme, 

pokiaľ by sa zároveň nezverejňovali zvukové záznamy). Taktiež Akademický senát UK 

uvádza vo svojich zápisniciach podrobné stanoviská v diskusii, čo napomáha dôkladnému 

oboznámeniu sa s ich obsahom.  

MS súhlasí s vyhotovovaním zvukových záznamov, avšak ak by mali nahradiť podrobnejšie 

zápisnice, mali by byť k dispozícii minimálne na vyžiadanie od ktoréhokoľvek člena (členky) 

akademickej obce.  

 

MS víta a podporuje myšlienku udelenia prístupu predsedníctvu AS k príslušným sekciám 

fakultného webu, v neposlednom rade aj preto, že by jeho následkom mohlo dôjsť k 

pravidelnej aktualizácii sekcie Dokumenty, vrátane zverejňovania materiálov zo zasadnutí 

senátu.  

 

VS súhlasil s dôležitosťou transparentnosti zápisníc, avšak povedal, že podrobné zápisnice by 

neslúžili ochrane záujmov fakulty. Taktiež zdôraznil, že súčasná podoba Rokovacieho 

poriadku umožňuje inštitút zdôvodňovania hlasovania (v prílohe zápisnice), avšak tento 

inštitút nie je využívaný. 

Diskusia dospela do bodu, že VS nebude na rokovaní AS FiF UK navrhovať stiahnutie bodu 

písania zápisníc, ale bude informovať senát o tom, prečo sa ŠČ AS FiF UK nezúčastnila 

diskusie o forme a spôsobe vyhotovovania zápisníc.  

6.     Propagácia 3. strán prostredníctvom našich komunikačných kanálov 

VS senátorov informoval o tom, že ho oslovujú komerčné firmy, ktoré sprostredkúvajú 

zahraničné študentské pobyty, aby zverejnil prostredníctvom našich komunikačných kanálov 

ich prospekty. VS preto otvoril otázku, či sa orgán ŠČ AS FiF UK bude zaoberať propagáciou 

tretích strán. 

Senátori sa v diskusii uzniesli, že ŠČ AS FiF UK nebude propagovať tretie strany, komerčné 

firmy a presmeruje ich na oficiálne kanály FiF UK. 

7.     Program zasadnutia AS FiF UK 

VS povedal, že výška poplatku za prijímacie konanie v bakalárskom i magisterskom stupni 

štúdia bola znížená v minulom semestri. VS, MS a MV diskutovali o tom, že na bakalárskom 

stupni sa cena elektronickej prihlášky znížila o 10 € a vzhľadom na to, že byrokratické 

zaťaženie prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia nie je náročné, mohol by sa 

poplatok za prijímacie konanie na magisterskom stupni taktiež znížiť a zníženie by 

predstavovalo 5 € za elektronickú prihlášku. 

Prebehlo hlasovanie o návrhu. Výsledky hlasovania: 

http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/dokumenty/
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Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

9 0 0 9 6 

ŠČ AS FiF UK navrhne na zasadaní AS FiF UK zníženie poplatku za prijímacie konanie na 

magisterskom stupni štúdia o 5 €. 

8.     Deň otvorených dverí 

HK v tomto bode navrhla, že by ŠČ AS FiF UK mohol pomôcť s organizovaním fakultného 

DOD. Vyjadrila tiež nespokojnosť s doterajším programom DOD a dňom jeho organizovania 

(sobota). VS povedal, že DOD je výlučne v gescii prodekanky pre prijímacie konanie, 

celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou - doc. PhDr. M. Szapuovej, PhD. Vyjadril aj 

obavy z toho, pri presunutí DOD na pracovný deň by sa znemožnilo fakulte riadne vyučovať 

alebo skúšať. MS s návrhom na lepšiu organizáciu DOD súhlasil a taktiež navrhol presunúť 

DOD na pracovný deň, avšak v skoršom termíne, lebo v januári je už na konanie DOD 

neskoro (pozitívnym príkladom v tomto ohľade môže byť Právnická fakulta UK). HK sa 

v závere diskusie vyjadrila, že by sme po tohtoročnom DOD mohli osloviť prodekanku 

a začal spolupracovať na organizácii DOD. 

9.     Fakultné e-mailové kontá 

ŠK povedal, že vyučujúci a študenti nedostatočne využívajú e-mailové univerzitné kontá. 

Mnohí vyučujúci nútia študentov zakladať gmailové kontá. V tejto veci ho oslovili samotní 

študenti. ŠK sa vyjadril, že navrhne prodekanovi FiF UK pre rozvoj fakulty a informačné 

technológie – prof. Mgr. Martinovi Slobodníkovi, PhD., aby vypracoval príručku používania 

univerzitných e-mailov pre vyučujúcich a ŠK sa spolu s MV postarajú o manuál pre 

študentov. 

MS poukázal na smernice zakotvujúce povinnosť využívať oficiálne komunikačné kanály, 

(Smernica dekana č. 6/2009, najmä čl. 3 a 4, a Smernica rektora č. 2/2011, čl. 27 ods. 6). 

Žiaľ, ich vykonávanie sa príliš nekontroluje. MS vie o tom, že sa má pripravovať nová 

smernica dekana v tejto záležitosti, ale nemá informácie o aktuálnom stave tohto procesu. 

Medzitým, študentky a študenti majú právo vyučujúcich slušne požiadať, aby im všetky 

informácie posielali na univerzitné maily, a odkázať ich na vyššie uvedené predpisy. Pokiaľ 

vyučujúci napriek tomu požadujú Gmail alebo iný neoficiálny komunikačný kanál, študenti 

by sa mali obrátiť na ŠČ AS a individuálne prípady takýchto vyučujúcich by ŠČ AS mala 

riešiť v komunikácii s dekanom (prodekanom). Pokiaľ sa nájde dostatok takýchto prípadov, 

zvýši sa tým šanca, že sa záležitosť dostane do povedomia akademickej obce a nastane 

systémová zmena. 

10.  Rôzne  

LF povedal, že v novej časti budovy Právnickej fakulty je pred vchodom veľa cigaretových 

ohorkov a opýtal sa, či by sa to nedalo vyriešiť opätovným umiestnením popolníkov. VS 

povedal, že to nie je možné, pretože pred vchodom do budovy je fajčenie zakázané. 

VS sa poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil približne o 13:20 hod. 

Zapísala: Mgr. S. Krištofová 

Overila: Bc. Gabriela Križanová 


