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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu  

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dňa 26. 11. 2018 

 

Zasadnutie ŠČ AS začalo o 12:00 v miestnosti G006 (Gondova 2, Bratislava) 

 

Prítomní:  

Michal Augustovič (MA), Samuel Burda (SB), Mgr. Jakub Fázik (JF), Ondrej Hablák (OH), 

Michael Hanzalík (MH), Mgr. Slavomíra Krištofová (SK), Max Steuer, M.A. (MS), Zuzana 

Urbaničová (ZU), Lukáš Füle (LF) 

 

Ospravedlnený:  

Šimon Kotvas (ŠK) 

 

Hostia:  

Mgr. Viktor Svetský 

Daniel Gurský  

 

1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa  

 

LF otvoril zasadnutie ŠČ AS a na základe účasti potvrdil, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

Za zapisovateľku bola navrhnutá ZU. Prebehlo hlasovanie:  

 

Za Proti  Zdržal sa Prítomní  

9 0 0  9 

 

Za zapisovateľku bola zvolená ZU.  

 

2. Hlasovanie o programe zasadnutia  

 

LF predložil návrh programu k hlasovaniu: 

 

1) Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa  

2) Hlasovanie o programe zasadnutia 

3) Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS FiF UK (vrátane diskusie k voľbe 

kandidáta na dekana 

4) Program senátu na najbližší akademický rok  

5) Rôzne 

 

MS navrhol presnejšiu formuláciu bodu č. 4.: ,,Plán činnosti študentskej časti na AR 

2018/2019“ a upozornil na dôležitosť presných formulácií.  

 

Následne SK informovala svojich kolegov v ŠČ AS o rezignácii z postu 1. podpredsedníčky ŠČ 

AS pre študijné povinnosti a vyťaženosť a navrhla pridanie bodu – Voľba 1. podpredsedu ŠČ 

AS FiF UK.  

MS upozornil na to, že by sa k záujmu o post 1. podpredsedu mal vyjadriť aj ŠK ako 2. 

podpredseda. Preto bol tento bod konsenzuálne presunutý na nasledujúce zasadnutie ŠČ AS. 

 

Ostatní senátori a senátorky nemali žiadne návrhy k zmene programu zasadnutia a LF zahájil 

hlasovanie o programe zasadnutia:    
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Za  Proti Zdržal sa  Prítomní  

9 0 0 9 

 

Navrhovaný program zasadnutia bol schválený.  

 

3. Prerokovanie bodov programu zasadnutia AS FiF UK (vrátane diskusie k voľbe 

kandidáta na dekana) 

 

Senátori a senátorky sa zhodli v tom, že očakávali viac kandidátov na miesto dekana FiF UK 

a diskutovali o dopoludňajšom verejnom predstavení kandidáta a taktiež o tom, že stále je 

možnosť nezvolenia dekana v 1. kole volieb, pretože pre úspešné zvolenie je potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov. Z toho vyplýva, že voľby majú reálny zmysel a hlasy ŠČ AS (bez 

ohľadu na to, či platné alebo nie) budú mať svoju váhu.  

Predseda ŠČ AS (LF) do diskusie vniesol aj ďalšie body programu zasadnutia AS (Návrh 

o zriadení Etickej komisie, Návrh o zmene štipendijného poriadku, Dodatok k pravidlám 

prijímacieho konania na Bc. stupeň štúdia na FiF UK na akademický rok 2018/2019). MS 

sformuloval niektoré svoje pripomienky k dvom predkladaným vnútorným predpisom, tie chcel 

v závislosti od toho, či budú zaradené na rokovaní pléna avizovať počas neho. Žiadne ďalšie 

pripomienky ani komentáre nezazneli.  

MS informoval o tom, že požiadal o pridanie ďalšieho bodu do programu zasadnutia AS, a to 

hlasovanie o doplňovaní do senátnych komisií, vzhľadom na závery z ostatného zasadnutia ŠČ 

AS.   

 

4. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK pre AR 2018/2019 

 

Členovia ŠČ AS sa rozhodovali medzi dvomi možnými typmi plánu činnosti –  spoločný plán 

alebo individuálny program každého senátora a senátorky. MA a MS sa vyjadrili za 

vypracovanie spoločného plánu. Dôvodom bola jeho efektivita, s čím súhlasil aj zvyšok ŠČ AS. 

Avšak MS dodal, že spoločný plán by mal obsahovať iba kľúčové priority, ktoré si dokážu 

osvojiť (optimálne konsenzuálne, nie len väčšinovo) všetky senátorky a všetci senátori, pričom 

každá/ý z nich môže zároveň ponúknuť individuálne priority, pre ktoré nie je potrebný súhlas 

ŠČ AS ako celku. Preto SK zdôraznila, že sa ŠČ AS musí pokúsiť o komplexný a vyvážený 

plán činnosti.  

  

MA načrtol, že bodmi plánu môže byť aj triedenie odpadu na FiF UK.  

SK hneď doplnila, že nájomníkom jedálne a bufetu na fakulte vyprší nájomná zmluva. Všetci 

sa zhodli, že je to téma, ktorá má potenciál, no je potrebné urobiť prieskumy o spokojnosti 

terajšieho stravovania najmä medzi študentmi na FiF UK.  

SK zároveň dodala, že nie je veľa času a čo najrýchlejšie by sa mali senátori stretnúť 

s tajomníkom fakulty, dekanom (i s novozvoleným dekanom) a informovať sa o pravidlách 

prenájmu jedálenských priestorov a kuchyne a spísať, aké kritériá by mal nový nájomca spĺňať.  

MA podotkol, že i systém kupovania lístkov sa dá zmodernizovať. ZU doplnila, že na 

mnohých, a nie len vysokých, školách funguje objednávanie obedov so študentskou kartou 

ISIC. No takáto elektronizácia môže byť pre fakultu pridrahá.  

Následne sa všetci prítomní zhodli, že prvým a dôležitým krokom je vytvorenie celofakultnej 

ankety na tému stravovanie na FiF UK.   

Otázku stravovania na škole sa rozhodli riešiť LF, ZU, SK.  
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5. Rôzne  

 

LF navrhol, aby senátori/senátorky na budúce zasadnutie ŠČ AS priniesli aspoň 5 bodov, ktoré 

by sa ŠČ AS mohla pokúsiť vylepšiť.  

Na záver všetci členovia súhlasili, že ďalšie zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční ešte pred 

Vianocami. LF rozpošle anketu za účelom včasnej dohody na termíne.  

 

MS poukázal na skutočnosť, že keďže na rozdiel od predchádzajúcich rokov nie všetci senátori 

sú v skupine na Facebooku, je potrebné kľúčové materiály diskutovať prostredníctvom e-

mailov, nie tejto skupiny.  

 

MS podporil prax uplatnenú pri rozposlaní programu na toto zasadnutie, v zmysle ktorej 

členovia ŠČ AS UK za FiF UK ako aj delegát ŠRVŠ za FiF UK budú dostávať pozvánky na 

zasadnutie. Dúfa, že s nimi bude možné týmto spôsobom udržiavať pravidelný kontakt, vrátane 

aktuálnych informácií o dianí v univerzitnom senáte a v ŠRVŠ. 

 

LF poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 13:20 hod.  

 

Zapísala: Zuzana Urbaničová  

Overil: Lukáš Füle 

 

 

 

 


