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Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 24.2.2016 

Zasadnutie sa začalo o 18.15 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

Prítomní: 

Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD), Bc. Monika Firbasová (MF), Bc. Ina Sečíková (IS), Jana Schäfferová 

(JS), Bc. Roman Soóky (RS), Max Steuer, M.A. (MS), Bc. Viktor Svetský (VS) 

Neprítomní: 

Martin Hodničák (MH), Sabína Vargovčíková (SV) 

1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ. Zistil, že ŠČ je uznášaniaschopná, 

a predstavil návrh programu zasadnutia: 

1. Organizačné zabezpečenie volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ 

2. Výzva ŠČ AS UK pre ŠČ fakultných senátov UK 

3. Otvorenie miestnosti G003 

4. Mini-Erazmus na FiF UK v letnom semestri ak. roka 2015/2016 

5. Žiadosť študentiek a študentov magisterského programu andragogiky o podporu ŠČ AS 

FiF UK 

6. Rôzne 

Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli, s návrhom bol všeobecný súhlas.  

2. Organizačné zabezpečenie volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ 

VS informoval prítomné senátorky a prítomných senátorov o kontexte volieb. Členke ŠČ AS 

FiF UK Mgr. Františke Šmajdovej zanikol mandát v dôsledku ukončenia štúdia k 29.1.2016, 

preto vznikla povinnosť uskutočniť doplňovacie voľby do ŠČ AS. Termín bol stanovený na 

rovnaký termín ako voľby do ŠRVŠ z praktických dôvodov a snahy o zvýšenie volebnej účasti. 

Pre každé voľby je zriadená volebná komisia, ktorá je zodpovedná za úspešnú realizáciu 

priebehu volieb.  

Podľa čl. 5 ods. 9 Zásad volieb do ŠČ AS FiF UK sa deň pred dňom konania volieb uskutoční 

verejné predstavovanie kandidátov, pre ktorých je účasť na tomto predstavovaní povinná. 

Senátorky a senátori, ktorí sú členmi volebnej komisie, stanovili termín na 1. marca o 11.00 

v G003. Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS FiF UK ako aj volebná komisia pre voľby do 

ŠRVŠ musia zabezpečiť ďalšie administratívne úkony v súvislosti s priebehom volieb. MS 

zdôraznil propagáciu predstavovania ako aj volieb cez univerzitný e-mail a prisľúbil zverejniť 

všetky súvisiace informácie na webovej stránke ŠČ AS.  

3. Výzva ŠČ AS UK pre ŠČ fakultných senátov UK 

http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf
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VS vysvetlil kontext tohto bodu programu. Študentská časť AS UK na zasadnutí 15.2.2016, 

rozšírenom o členky a členov študentských častí fakultných senátov (pričom však senátori za 

ŠČ AS FiF UK neboli o tomto zasadnutí štandardnou cestou a v dostatočnom predstihu 

informovaní), diskutovala o aktuálnej situácii v školstve a o primeranej reakcii študentských 

senátorov. Výsledkom zasadnutia bolo o.i. prijatie Uznesenia č. 2, ktorým v bode 3 ŠČ AS 

„žiada študentské časti akademických senátov fakúlt UK, aby podporili Požiadavky Študentskej 

rady vysokých škôl zostavené na účely zapracovania do programového vyhlásenia vlády zo dňa 

15. februára 2016.“ 

Senátorky a senátori vzali žiadosť na vedomie, avšak zhodli sa na tom, že podporné stanovisko 

nie je namieste, najmä z dôvodu načasovania tejto iniciatívy, predstavujúcej vlastné požiadavky 

napriek zamýšľanému solidárnemu štrajku vysokých škôl za požiadavky Iniciatívy slovenských 

učiteľov. MS poukázal aj na spochybniteľnosť pozitívneho vplyvu niektorých požiadaviek 

(napríklad zľavy na cestovnom pre doktorandov bez ohľadu na skutočnosť, že títo na rozdiel 

od väčšiny študentov nižších stupňov štúdia získavajú mesačné štipendium).   

4. Otvorenie miestnosti G003  

Senátorky a senátori sa zhodli na propagácii novozriadenej študentskej miestnosti (predná časť 

miestnosti G003) prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa zvýšilo povedomie o tomto priestore 

v radoch študentiek a študentov fakulty. 

5. Mini-Erazmus na FiF UK v letnom semestri ak. roka 2015/2016  

VS informoval o správe, ktorá mu bola doručená organizátormi projektu Mini-Erazmus so 

žiadosťou o súčinnosť ŠČ AS FiF UK pri realizácii projektu v letnom semestri akademického 

roka (3.-7.4.2016). IS, JS i MF informovali, že v projekte sú samy zaangažované, preto VS 

navrhol, že informuje organizátorov o tomto zapojení, a ponúkne im senátne komunikačné 

kanály k študentom fakulty. S týmto návrhom bol všeobecný súhlas. 

6. Žiadosť študentiek a študentov magisterského programu andragogiky o podporu ŠČ 

AS FiF UK 

ŠČ AS dostala správu od študentiek a študentov 1moAG, ktorým hrozí nemožnosť ukončenia 

štúdia kvôli strate akreditácie odboru, s prosbou o podporu zo strany ŠČ AS takému riešeniu, 

ktoré by štúdium umožnilo ukončiť. VS prisľúbil, že situáciu bude sledovať, avšak zároveň už 

prebieha komunikácia medzi týmito študentmi a zodpovedným prodekanom, pričom vedenie 

fakulty prejavuje ochotu situáciu vyriešiť v prospech týchto študentov. Existujú však zákonné 

obmedzenia, ktoré spochybňujú niektoré navrhované riešenia (napríklad absolvovanie všetkých 

predmetov v jednom akademickom roku). RS naznačil, že takýto problém sa mal vzhľadom na 

jeho rozsah riešiť skôr, než začiatkom letného semestra. Senátorky a senátori sa zhodli, že ŠČ 

AS bude podporovať všetky také riešenia, ktoré študentom umožnia štúdium ukončiť, a že 

situáciu budú naďalej sledovať.  

7. Rôzne 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2016/SCAS/uznesenia_SCAS_UK_15-02-2016.pdf
http://www.srvs.sk/aktuality/item/176-poziadavky-srvs-zostavene-na-ucely-zapracovania-do-programoveho-vyhlasenia-vlady
http://www.srvs.sk/aktuality/item/176-poziadavky-srvs-zostavene-na-ucely-zapracovania-do-programoveho-vyhlasenia-vlady
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a) MS informoval senátorky a senátorov o výsledku komunikácie s prodekanom pre 

vedecký výskum a doktorandské štúdium vo veci ŠVOK, osobitne toho bodu 

vyhlásenia, ktoré vyžaduje päť súťažiacich v jednej sekcii bez explicitnej garancie 

súťaženia v príbuznej sekcii, ak sa päť súťažiacich nenájde. K odstráneniu tohto 

nedostatku vyslovene nedošlo ani tento rok, no prodekan MS informoval, že platí 

predpoklad možnosti súťaženia v príbuznej sekcii v takomto prípade. Keďže stále chýba 

explicitná garancia zachovania rovnakých práv pre všetkých záujemcov, ak sa, 

napríklad, niektorá katedra rozhodne súťažiacich študujúcich v príbuznom odbore, ktorí 

sami nemôžu vytvoriť vlastnú sekciu odmietnuť, MS poukázal na vhodnosť sledovania 

situácie aj naďalej, keďže prodekan prejavil ochotu riešiť prípadné problematické 

situácie individuálne. Senátorky a senátori s týmto postupom súhlasili.    

b) MS upozornil na to, že príprava medailónikov, ktorá bola začlenená do Plánom činnosti 

ŠČ AS FiF UK na akademický rok 2015/2016, zjavne nepokračuje podľa stanoveného 

plánu.  

c) Pokiaľ ide o termíny zasadnutí v letnom semestri, senátorky a senátori sa zhodli, že 

s dohodou na termíne počkajú do skončenia doplňovacích volieb, aby zohľadnili časové 

možnosti zvoleného senátora alebo zvolenej senátorky. MS upozornil na potrebu 

nájdenia širokého konsenzu pre termín, napríklad prostredníctvom výberu formou 

Doodle ankety. 

Ďalšie komentáre či podnety sa nevyskytli, preto VS poďakoval senátorkám a senátorom za 

účasť na zasadnutí. 

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Viktor Svetský 

V Bratislave, 24.2.2016. 


