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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 23. 4. 2018 

  

Zasadnutie sa začalo o 12.30 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

  

Prítomní: 

Mgr. Viktor Svetský (VS);  

Martin Vetrík (MV); 

Bc. Gabriela Križanová (GK); 

Mgr. Hana Košťaliková (HK); 

Mgr. Slávka Krištofová (SK); 

Mgr. Veronika Prachárová (VP); 

Bc. Róbert Mihály (RM) 

Šimon Kotvas (ŠK) 

Lukáš Füle (LF); 

  

Ospravedlnení: 

Max Steuer, M.A. (MS) 

 

1.     Otvorenie a voľba zapisovateľa 

GK otvorila zasadnutie a zistila, že ŠČ AS je uznášaniaschopná (7/10). GK následne 

predstavila návrh programu zasadnutia: 

1.Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

2. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS. 

3. Návrh na úpravu študentskej ankety. (Slávka Krištofová) 

4. Diskusia o zavedení obednej prestávky do rozvrhu. 

5. Diskusia o návrhu na oddychovú miestnosť pre študentov. 

6. Rôzne. 

  

Prebehlo hlasovanie o programe: 

 

http://programu.prerokovanie/
http://programu.prerokovanie/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=sk%2DSK&rs=sk%2DSK&WOPISrc=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fkristofova38%5Funiba%5Fsk%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2Fe332fd04096a4da0a8ee38cdd489902f&wdPreviousSession=99c52943%2Dc53e%2D4126%2Dbac3%2D94318c0baa55&wdNewAndOpenCt=1524592302426&wdo=7&wdOrigin=wacAppStartPages&wdTpl=blank&wdLcid=1029&wdPreviousCorrelation=3f8ee08e%2D6c7c%2D489d%2D86b6%2Dcb214e73bfc8&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=53af609e-60aa-5000-c049-4390447931fc&jsApi=1&usid=9db3dd67-b59b-4b69-99f6-341863f789d8&fixdiag=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=sk%2DSK&rs=sk%2DSK&WOPISrc=https%3A%2F%2Fliveuniba%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fkristofova38%5Funiba%5Fsk%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2Fe332fd04096a4da0a8ee38cdd489902f&wdPreviousSession=99c52943%2Dc53e%2D4126%2Dbac3%2D94318c0baa55&wdNewAndOpenCt=1524592302426&wdo=7&wdOrigin=wacAppStartPages&wdTpl=blank&wdLcid=1029&wdPreviousCorrelation=3f8ee08e%2D6c7c%2D489d%2D86b6%2Dcb214e73bfc8&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=53af609e-60aa-5000-c049-4390447931fc&jsApi=1&usid=9db3dd67-b59b-4b69-99f6-341863f789d8&fixdiag=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback
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za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 0 7 6 

Program zasadnutia bol schválený. 

Za zapisovateľku sa prihlásila SK. Prebehlo hlasovanie: 

za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 0 7 6 

Za zapisovateľku bola zvolená SK. 

2. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS 

ŠČ AS prerokoval jednotlivé body programu dnešného (23. 4. 2018) zasadnutia AS FiF UK. 

VS pripomienkoval metodiku prerozdeľovania financií pre jednotlivé katedry a navrhovanú 

zmenu pomeru grantov a vedeckých publikácií. 

MS sa vopred písomne vyjadril k Metodike prideľovania mzdových prostriedkov katedrám - v 

návrhu je arbitrárna zmena metodiky, kde sa mení pomer medzi grantmi a publikáciami z 50-

50 na 1/3 a 2/3 v prospech publikácií.  

Na zasadanie sa dostavil LF. 

3. Návrh na úpravu študentskej ankety. 

SK kritizovala charakter súčasnej Študentskej ankety, ktorú vytvorili študenti z Matematicko-

fyzikálnej fakulty UK. Navrhla, aby sa na FiF UK sformovala transfakultná komisia, ktorá by 

pripravila nový návrh Študentskej ankety a termín jej publikovania posunula pred zápočtový 

týždeň akademického roka. SK navrhla, aby sa zmenu Študentskej ankety realizovala celá ŠČ 

AS FiF UK. Prebehlo hlasovanie: 

 za proti zdržal sa prítomní kvórum 

8 0 0 8 6 

 

VS pripomenul, že komisia na vytvorenie novej Študentskej ankety už bola v minulosti 

vytvorená na celouniverzitnej úrovni, ale nedospelo sa ku konsenzu a žiadna nová anketa 

nebola vytvorená. 

GK pripomenula, že Študentská anketa vo svojej súčasnej podobe a forme nespĺňa svoj účel. 

MS zdôraznil, že by anketa mala reflektovať správne pomenovanie ŠČ AS, aby nedochádzalo 

k pomýleniu si fakultnej úrovne a univerzitnej úrovne senátu. 

Na zasadnutie sa zostavil ŠK.  

4. Diskusia o zavedení obednej prestávky do rozvrhu 

GK prítomným senátorom zdôvodnila motívy návrhu zaviesť do rozvrhu obednú prestávku. 

Kritizovala, že v rozvrhu chýba vyhradený čas na obednú prestávku. Z diskusie vyplynulo, že 

táto iniciatíva sa už konala, ale nestretla sa s pochopením. 

 

http://programu.prerokovanie/
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5. Diskusia o návrhu na oddychovú miestnosť pre študentov 

VS navrhol zriadenie pracovnej skupiny v rámci ŠČ AS. Pracovná skupina by sa venovala 

vytvoreniu návrhu oddychovej miestnosti pre študentov. 

Do pracovnej skupiny sa menovali: GK, ŠK a SK. 

Všeobecným konsenzom boli menovaní senátori zaradení do pracovnej skupiny. 

6. Rôzne 

LF predniesol požiadavku študentky – v budove na Štúrovej ulici chýbajú koše na triedenie 

odpadu a v budove na Gondovej chýbajú koše na sklo. LF, GK a HK to budú riešiť s 

tajomníkom fakulty. 

VS senátorom oznámil, že po naplnení svojho mandátu v ŠČ AS (v októbri 2018) už nebude 

kandidovať do fakultného senátu. 

GK sa prítomným poďakovala a pripomenula zasadanie AS FiF o 13,30 hod. 


