Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 21.6.2018
Zasadnutie sa začalo o 12.40 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava).
Prítomní:
Lukáš Füle (LF)
Mgr. Hana Košťaliková (HK)
Mgr. Slávka Krištofová (SK)
Max Steuer, M.A. (MS)
Mgr. Viktor Svetský (VS)
Martin Vetrík (MV)
Ospravedlnení:
Šimon Kotvas (ŠK)
Bc. Gabriela Križanová (GK)
Bc. Róbert Mihály (RM)
Mgr. Veronika Prachárová (VP)
1.

Otvorenie a voľba zapisovateľa

Druhý podpredseda ŠČ AS FiF UK MV privítal prítomných členov ŠČ a zhodnotil, že ŠČ je
uznášaniaschopná (6/10). MV následne predstavil návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba zapisovateľa.
2. Prerokovanie programu AS FiF UK.
3. Voľba volebnej komisie na október 2018.
4. Aktuálny stav novej miestnosti ŠČAS.
5. Rôzne.
MS doplnil program o bod „Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok
2017/2018“. Prebehlo hlasovanie o programe.
Výsledky hlasovania:
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Program zasadnutia bol schválený.
Prítomní ŠČ AS sa ústne dohodli na HK ako na zapisovateľke.

2.

Prerokovanie programu AS FiF UK.

Prítomní prerokovali jednotlivé body programu zasadnutia AS FiF UK. VS uviedol
pripomienky k bodu č. 9 (Úprava Rokovacieho poriadku AS FiF UK), ktoré mal v pláne
následne tlmočiť na zasadnutí AS FiF UK. MS skonštatoval, že návrh naďalej požaduje iba
stručné, podľa jeho názoru nedostatočne podrobné zápisnice zo zasadnutí pléna, ktoré znižujú
transparentnosť zasadnutí a dostupnosť informácií, z nich napríklad aj senátorkám a
senátorom, ktorí nie sú prítomní.
3.

Voľba volebnej komisie na október 2018.

Na členov volebnej komisie boli navrhnutí nasledovní: LF, SK, HK. Ako náhradníci boli
navrhnutí: VS a ŠK. Prebehlo hlasovanie.
Výsledky hlasovania:
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Volebná komisia na október 2018 bola schválená. Predbežná dohoda na návrh termínu volieb,
ktoré vyhlási Predsedníctvo AS, padla na 24. 10. 2018.
4.

Aktuálny stav novej miestnosti ŠČAS.

O aktuálnom stave novej miestnosti ŠČAS mali informovať GK a ŠK. Z dôvodu ich neúčasti
sa k danému bodu nikto nevyjadril.
5.

Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok 2017/2018.

Každý z prítomných senátorov zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie v ŠČ AS FiF UK. Medzi
úspešne zrealizované zámery z Plánu činnosti ŠČ AS na ak. r. 2017/2018 považujú senátori
nasledovné: úprava Študentskej ankety, medailóny senátorov zverejnené na FB stránke,
získanie podpory vedenia fakulty pri plánovaných akciách pre študentov, reprezentácie
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študentskej obce fakulty na univerzitnej úrovni, transparentnosť v informovaní o zasadnutiach
ŠČ AS prostredníctvom zápisníc a správ, vrátane účasti študentských senátoriek a senátorov
na zasadnutiach pléna, zjednotenie komunikačných kanálov na fakultnej úrovni. Do budúcna
si senátori vytyčujú nasledovné ciele: zverejňovanie podkladových materiálov k zasadnutiam
AS, stanovenie harmonogramu zasadnutí AS, intenzívnejšia prezentácia ŠČ AS.
6.

Rôzne.

SK informovala o zasadnutí Študijnej komisie AS FiF UK, na ktorom bol prerokovaný
navrhovaný univerzitný študijný poriadok. O viacerých témach bude potrebné rokovať
v nasledujúcom ak. roku (indexy, riadny a opravný termín skúšok a i.).
MV sa poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil o 13:15 hod.
Zapísala: Mgr. H. Košťaliková
Overila: Mgr. S. Krištofová
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Príloha: Uznesenie študentskej časti Akademického senátu Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prijaté dňa 21. júna 2018
Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (ŠČ AS FiF UK) na základe volieb do ŠČ AS FiF UK volí za členov volebnej
komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK a náhradníkov za členov volebnej komisie pre voľby do
ŠČ AS FiF UK nasledovné členky a nasledovných členov študentskej časti Akademickej obce
FiF UK:

-

členky a člen volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK
Mgr. Slavomíra Krištofová
Mgr. Hana Košťaliková
Lukáš Füle

-

náhradníci za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK
Mgr. Viktor Svetský
Šimon Kotvas

Volebná komisia v tomto zložená je zvolená pre riadne a prípadné doplňujúce voľby do ŠČ
AS FiF UK uskutočňované v zimnom semestri akademického roka 2018/2019.
--Informácia o hlasovaní:
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ŠČ AS FiF UK zvolila členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK tak, ako je
uvedené v texte uznesenia.
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