
Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Zasadnutie sa začalo v piatok (22.5.2020)  o 10:30 prostredníctvom programu MS Teams. 

 

 Prítomní: 

 Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda ŠČ AS) 

Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1.podpredsedníčka ŠČ AS) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH) 

Adam Kubinec (AK)  

Bc. Michal Augustovič (MA)  

Bc. Patrícia Voľanská (PV)  

Ondrej Hablák (OH)  

Mgr. Lucia Chudá (LCH) 

Michal Hanzalík (MH, 2.podpredseda ŠČ AS) 

 

Neprítomní: 

Bc. Nina Vlhová (NV) 

 

1. Otvorenie zasadnutia a následná voľba zapisovateľa  

ŠK otvoril  zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu (ďalej „ŠČ AS“). a na základe 

účasti skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola navrhnutá LCH. 

Následne prebehlo hlasovanie:  

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

 

Za zapisovateľku bola zvolená LCH.   

 

Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS 

ŠK nám predstavil program. 



Navrhovaný program:  

1. Úvod, voľba zapisovateľa 

2. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - dĺžka mandátu členov senátu 

3. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - počet členov senátu 

4. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - uznášaniaschopnosť senátu 

5. Študentská anketa za LS 2019/2020 

6. Rôzne 

7. Záver zasadnutia 

 Následne prebehlo hlasovanie o programe zasadnutia:  

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

Program zasadnutia bol schválený.  

2. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - dĺžka mandátu členov senátu 

ŠK otvoril diskusiu o predĺžení mandátu členov ŠČ AS o dva roky, čím by celková dĺžka 

mandátu bola štyri roky. Na základe argumentov pre a proti sa členovia senátu zhodli na 

pozitívnom prínose tohto kroku. Ako hlavný argument za takúto iniciatívu ŠK spomenul 

nevýhodu dvojročného mandátu v brzdení činnosti študentskej časti AS, nakoľko považuje 

terajšiu dĺžku mandátov za prikrátku na oboznámenie sa s činnosťou AS. Členovia senátu sa 

dohodli na podpore tejto myšlienky do budúcna a možné prerokovanie tohto bodu aj na 

zasadnutí Akademického senátu. 

 

3. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - počet členov senátu  

ŠK pripomenul členom senátu skutočnosť, že zamestnanecká časť akademického senátu 

Filozofickej fakulty má 20 členov, zatiaľ čo študentská časť akademického senátu fakulty má 

iba minimálnu zákonnú jednotretinovú hranicu − 10 členov, s čím sa spájajú isté nevýhody 

v hlasovaní na zasadaniach Akademického senátu. Diskutovaná bola možnosť zmeny tohto 

stavu a navýšenie počtu študentských mandátov. Dôvod na diskusiu vidí ŠK v snahe 

o demokratizáciu a rovnoprávne postavenie oboch častí akademickej obce, pričom ako príklad 

slúži Univerzita Karlova, kde aj študentská aj zamestnanecká časť Akademického senátu 

takmer má rovnaký počet členov (ZČ: 16; ŠČ: 15). SS poznamenala, že je otvorená diskusii o 

úprave počtu členov senátorov,  no v súčasnosti tomu nie je naklonená situácia, študenti by 

museli dokázať napr. vyššiu aktivitu, vyšší záujem o voľby a pod. AK dodal, že sa prikláňa k 



sledovaniu vývojových trendov v Akademickom senáte na UK, ako aj v iných inštitúciách. 

Členovia senátu sa zhodli, že túto legislatívnu iniciatívu nateraz nepredložia.  

 

4. Diskusia o legislatívnej iniciatíve na pléne - uznášaniaschopnosť senátu  

ŠK predniesol ďalší návrh na prerokovanie, a to uznášaniaschopnosť senátu. Pripomenul, že v 

súčasnosti je na platné uznesenie akademického senátu fakulty potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých právoplatných členov akademického senátu fakulty. ŠK navrhol pozmeniť 

znenie v rokovacom poriadku nasledovne: Na platné uznesenie akademického senátu fakulty je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov (na zasadnutí) akademického senátu 

fakulty s výnimkou nasledujúcich hlasovaní, ako je voľba dekana fakulty a prodekanov fakulty, 

hlasovanie o rokovacom poriadku AS FiF UK a i. Po podnetnej diskusii prebehlo hlasovanie 

o tom, že tento návrh predložíme ako bod diskusie na zasadaní Akademického senátu. 

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 

Jednohlasne sme sa zhodli na potrebe venovať sa tejto otázku aj v budúcnosti. 

5. Študentská anketa 2019/2020 

ŠK a SS navrhli členom študentskej časti fakultného senátu pár  úprav v študentskej ankete na 

LS 2019/2020. Členovia senátu túto iniciatívu privítali. 

6. Rôzne  

SS predložila na rokovanie stanovisko ŠČ AS Fif UK k situácii na Fakulte informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Navrhla vyjadriť 

podporu iniciatíve študentov Za naše FIT. Po následnom prediskutovaní formy a obsahu tohto 

vyjadrenia, členovia senátu jednotlivo vyjadrovali svoje názory. PV ocenila iniciatívu aj spôsob 

akým sme sa má vyjadriť podporu. BH taktiež vyjadrila podporu tejto myšlienke. AK 

poznamenal niekoľko námietok k formulácii myšlienok, no vyjadril plnú podporu myšlienky. 

Následne prebehlo hlasovanie o vyjadrení podpory:  

 

Za: Proti: Zdržali sa: Prítomní: 

9 0 0 9 



Senátori sa jednohlasne zhodli na ďalšom kroku – verejnom vyjadrení podpory iniciatíve Za 

naše FIT. 

ŠK informoval členov senátu o zmene najbližšieho zasadania Akademického senátu. Taktiež 

predostrel myšlienku o udeľovaní ceny Študent Honoris Kauza, ktoré by sa mohlo obnoviť 

najmä v súvislosti so storočnicou UK. Členovia senátu túto myšlienku pozitívne privítali.    

 

Predseda ŠK o 12:00 poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Bratislava, 22.5.2020 

Zapisovateľka: Mgr. Lucia Chudá  

Overil:  


