Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 22.1.2018
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. Slavomíra Krištofová (SK);
Bc. Gabriela Križanová (GK) – od 12.37, bod 4;
Bc. Róbert Mihály (RM)
Mgr. Veronika Prachárová (VP);
Max Steuer, M.A. (MS) (cez Skype);
Mgr. Viktor Svetský (VS);
Ospravedlnení:
Martin Vetrík (MV)
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a hlasovanie o programe
Prvá podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK SK v neprítomnosti predsedníčky privítala 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 22.1.:
Za
7

proti
0

zdržal sa
1

prítomní
8

kvórum
6

MS bol určený za zapisovateľa zasadnutia.
Následne SK predstavila návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a hlasovanie o programe
Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS.
Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku AS FiF UK.
Rôzne.
Záver zasadnutia.

Hlasovanie o programe.
Výsledky hlasovania:
Za
8

proti
0

zdržal sa
0

Program zasadnutia bol schválený.

1

prítomní
8

kvórum
6

2. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS
V tomto bode boli relevantné iba pravidlá prijímacieho konania a zoznamu otváraných
študijných programov pre akademický rok 2018/2019, keďže návrh novelizácie rokovacieho
poriadku bol predmetom nasledujúceho bodu zasadnutia ŠČ AS. VS zdôraznil, že na pléne
plánuje predniesť výhradu k vysokému plánovanému počtu prijatých pre študijný program
psychológia – počet študentiek a študentov v tomto odbore presahuje kapacity (vrátane
logistických – počet miestností) katedry ako aj negatívne vplýva na kvalitu vyučovacieho
procesu, ktorý má v odbore psychológia svoje špecifiká vyžadujúce nižšie počty členov skupín.
Ďalšie pripomienky nezazneli, preto SK tento bod uzavrela.
3. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku AS FiF UK
VS ako člen Legislatívnej komisie AS FiF UK informoval, že ešte pred decembrovým
zasadnutím ŠČ AS spracoval pripomienky k rokovaciemu poriadku. Rokovací poriadok bol
upravený tak, aby bol v súlade s vnútrofakultnými predpismi tak, ako ich chápe VS. Drvivá
väčšina zmien bola legislatívnou komisiou prijatá. V januári malo byť ďalšie zasadnutie
komisie, ale nakoniec sa to nekonalo. Rokovací poriadok bol zaradený do programu rokovania
pléna. VS k tomuto návrhu napísal výhrady, čo sa týka znižovania počtu členov senátu pri
neobsadených mandátoch a k ponechaniu postupu pri uplynutí funkčného obdobia dekana,
ktorý pôsobí zmätočne. Pripojil aj návrh MS na zakotvenie schvaľovania harmonogramu
zasadnutí na celý semester.
Predseda LK odpovedal, že dnešné rokovanie pléna je na diskusiu, novelizácia rokovacieho
poriadku sa v prípade výhrad nemusí prijať. VS nesúhlasil ani s navrhovaným systémom dvoch
zapisovateľov z radov senátu. Lepšie by bolo nájsť stáleho zapisovateľa, tak ako to bolo doteraz
zaužívané a podobne ako je to v univerzitnom senáte.
SK chýba spresnenie formátu zápisnice. VS informoval, že jeho návrh mení lehotu na námietky
(desať dní po zverejnení zápisnice, nie päť dní pred nasledujúcim zasadnutím pléna, pričom
námietky vyhodnocuje predsedníctvo, nie plénum).
LF vidí problém v tom, že ten, kto na danom zasadnutí zapisuje, sa ako senátor/senátorka nemá
šancu zapájať.
MS nevidí závažný problém v navrhovanom systéme rotujúcich zapisovateľov, aj keď je
pravda, že zapisovať a zároveň sa zapájať do diskusie si vyžaduje istú prax. Problém z jeho
pohľadu spočíva v lehote na pripomienky k zápisnici. Keďže sa na webe neuvádza presný
termín zverejnenia zápisnice, maximálne ho možno určiť na základe vlastností dokumentu,
a ten môže byť finalizovaný omnoho skôr, než je zverejnený. De facto tak môže vzniknúť
problém s určením dátumu zverejnenia, a teda aj dátumu, v ktorom uplynie lehota na zasielanie
námietok. Pôvodné znenie (lehota do piatich dní pred nasledujúcim zasadnutím senátu) takéto
riziko nemá šancu vyvolať. MS si tiež myslí, že zakotvenie potreby zapisovania stanovísk
senátoriek a senátorov prezentovaných na zasadnutí pléna by bolo optimálne z hľadiska
transparentnosti AS, pokiaľ sa stanoví a prediskutuje konkrétne znenie takéhoto ustanovenia.
Podľa VS ide o dve odlišné lehoty (zverejnenie zápisnice, lehota na námietky), takže ak nie je
splnená prvá z nich, logicky by došlo k posunu tej druhej.
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MS následne oboznámil ŠČ AS s návrhmi, ktoré k rokovaciemu poriadku poslal on
(predsedníctvu AS a neskôr VS ako aktívnemu členovi legislatívnej komisie). Prvý návrh
zahrnul konkrétnu formuláciu pre zakotvenie schvaľovania harmonogramu zasadnutí. Druhý
návrh by umožnil účasť senátoriek a senátorov na zasadnutí prostredníctvom konferenčného
hovoru, ak je na to dôvod. MS nie je prvý senátor (najmä z radov ŠČ AS), ktorý sa z dôvodu
dlhodobých výskumných/študijných pobytov nemôže osobne zúčastňovať na zasadnutiach. MS
si nie je istý, či sa tento jeho návrh na pléne otvorí, pokiaľ ho neodprezentuje niekto z členov
predsedníctva (MS navrhol svoju účasť prostredníctvom konferenčného hovoru na zasadnutí
pléna). Celkovo by MS považoval za vhodné, ak by legislatívna komisia opätovne prerokovala
nové návrhy k rokovaciemu poriadku predtým, než by plénum pristúpilo k hlasovaniu.
VS spomenul, že hoci prípady študijných/výskumných pobytov senátorov nie sú neobvyklé,
títo sa obvykle nemajú záujem zapájať do činnosti senátu v tomto období a MS je v tomto
svetlou výnimkou. MS zdôraznil, že to nebráni, aby sa v záujme inkluzívnosti takáto možnosť
zaviedla. Podľa jeho názoru tomuto nebráni už súčasné znenie rokovacieho poriadku (s
výnimkou tajného hlasovania), ale explicitné zakotvenie by mohlo rozptýliť pochybnosti
o oprávnenosti takejto formy účasti aj do budúcnosti.
SK sa opýtala, či by MS súhlasil, ak by odprezentovala návrh na doplnenie ustanovenia
o uvádzaní stanovísk senátoriek a senátorov v rokovacom poriadku aj v mene MS. MS
vysvetlil, že hoci myšlienku podporuje, momentálne neexistuje konkrétne znenie ustanovenia,
a teda bez jeho osobnej prítomnosti na zasadnutí nemôže podporu týmto spôsobom vyjadriť.
Navyše by mohli vzniknúť procesné spory o tom, či je možné prezentovať návrh aj v mene
iného senátora bez predchádzajúceho písomného súhlasného stanoviska, čomu by bolo lepšie
sa vyhnúť. SK, samozrejme, má možnosť návrh odprezentovať ako svoj vlastný.
Viacero senátoriek a senátorov následne vyjadrilo počudovanie nad tým, ako dlho sa viacero
problémov týkajúcich sa rokovacieho poriadku v senáte rieši. Naznačuje to istú neefektívnosť
procesu prerokúvania takýchto materiálov. VS povzbudil senátorky a senátorov, aby sa zapojili
do tejto diskusie na pléne. Rovnako platí, že senát zasadá vtedy, ak má nejaké návrhy na
prerokovanie, takže je aj na študentských senátorkách a senátoroch či prídu s konkrétnymi
návrhmi, ktoré by mali byť následne prediskutované v tomto formáte.
Ďalšie komentáre nepadli, preto SK bod uzavrela.
4. Rôzne
HK sa opýtala na stav sťažnosti proti PhDr. Petrovi Zelenákovi, CSc. VS zopakoval informáciu
z predchádzajúceho zasadnutia, že študentka sa mu mala ozvať, ak vedenie na sťažnosť
nezareaguje v stanovenej lehote, a keďže sa neozvala, predpokladá, že študentka dostala
primeranú reakciu. Riešenie sťažnosti je v kompetencii vedenia fakulty (príslušného
prodekana).
MS informoval, že predsedovi AS FiF UK poslal návrh na aktualizáciu sekcie webstránky
s informáciou o zložení komisií AS FiF UK ako aj s materiálmi zo zasadnutí. V záujme
zvýšenia transparentnosti zasadnutí pléna považuje za optimálne zverejňovanie materiálov na
rokovanie obdobne ako univerzitný senát a ako tomu bolo v prípadoch dvoch zasadnutí na
konci roka 2016.
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SK si myslí, že by bolo prínosné spýtať sa študentov na možnosť rekonštrukcie verejného
priestoru pri časti budovy pri Dunaji. To by bolo spojené aj s novým vchodom z Vajanského
nábrežia a vrátnicou.
Podľa ŠK by malo zmysel spýtať sa aj tajomníka fakulty na súčasný stav diskusie
o realizovateľnosti tohto návrhu.
VS poukázal na to, že existujú anketové formy cez Office 365, ktoré garantujú, že sa iba študenti
prihlásia a pošlú odpovede.
SK, LF a GK sa podujali na prípravu takejto ankety.
ŠK pripomenul, že prodekan prof. Slobodník sa vyjadril pozitívne k príprave príručky pre
učiteľov na používanie mailov, ale zatiaľ nie je známa informácia o priebehu tejto príprave. ŠK
by sa ho teda rád na zasadnutí na túto vec opýtal; zároveň sa ho má záujem opýtať na to, či je
možné zverejniť link na webstránku ŠČ AS priamo na hlavnej stránke fakulty.
SK potom otvorila tému medailónikov senátoriek a senátorov.
GK vysvetlila, že MV to mal na starosti minulý rok, ale k realizácii nedošlo. Podľa GK to má
vyzerať moderne, výstižne a zaujímavo, ak sa to má zverejniť. Pôvodný dizajn, ktorý bol
pripravený MV, GK neoslovil. Pripravovali sa aj nejaké fotografie, ktoré ale bývalý senátor
(Samuel Chrťan) ostatným neposlal. Vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť je GK skôr
skeptická vo vzťahu ku zrealizovateľnosti návrhu.
LF si myslí, že toto by sa dalo zrealizovať aj bez spoločného fotenia, iba s minimalistickým
prístupom – zverejnenie fotiek a krátkych profilov na Facebooku.
Podľa SK by sa žiadal pripraviť nejaký layout. Nevyzerá to na rozsiahlu prácu, maximálne
zopár hodín.
HK je toho názoru, že diskusia o tejto veci sa zbytočne opakuje a zaberá čas. Stačilo by, aby
každý poslal fotku, napísal k nej desať riadkov o sebe a následne sa to zverejnilo na Facebooku.
VS je presvedčený, že bez efektívneho komunikačného kanálu vo vzťahu ku študentkám a
študentom je význam medailónikov limitovaný.
Senátorky a senátori sa zhodli, že do 28.1.2017 pošlú svoje fotky ŠK na mail spolu s profilom
s primeranou dĺžkou textu. ŠK ich následne postupne zverejní na FB.
5. Záver zasadnutia
Keďže ďalšie návrhy a pripomienky nezazneli, SK sa poďakovala senátorkám a senátorom za
účasť a zasadnutie o 12.51 ukončila.
Zapísal: Max Steuer
Overila: Slavomíra Krištofová
V Bratislave, 22.1.2018.
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Dodatok k zápisnici
Uznesenie Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (ŠČ AS FiF UK) prijaté per rollam 22. až 23.1.2018.
ŠČ AS FiF UK zvolila Mgr. Viktora Svetského za zástupcu študentov na rokovaní Vedeckej
rady FiF UK, ktorá sa uskutoční dňa 25.1.2018.
Výsledky hlasovania:
ZA (7 - Košťaliková, Kotvas, Krištofová, Križanová, Prachárová, Steuer, Svetský)
PROTI (0)
ZDRŽAL/A SA (0)
Zdôvodnenie per rollam hlasovania: Informácia o nutnosti zástupcu študentov na rokovaní
Vedeckej rady FiF UK bol zástupcom ŠČ AS FiF UK poskytnutá 22.1.2018 až po zasadnutí ŠČ
AS FiF UK v tento deň. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zrealizovať hlasovanie touto formou.
Bc. Gabriela Križanová
Predsedníčka ŠČ AS FiF UK
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