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Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 26.6.2017 

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

Prítomní: 

Šimon Kotvas (ŠK), Bc. Robert Mihály (RM), Jana Schäfferová (JS), Max Steuer, M.A. (MS), 

Mgr. Viktor Svetský (VS), Martin Vetrík (MV) 

Ospravedlnení 

Samuel Chrťan (SCh) 

 

Neprítomní 

Simona Wolaschková (SW) 

Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

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

ŠČ AS sa dohodla na MS ako na zapisovateľovi. VS následne predstavil návrh programu 

zasadnutia: 

1. Návrh Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK 

2. Riadne voľby do ŠČ AS FiF UK (október 2017) – diskusia o postupe organizácie 

3. Diskusia k programu zasadnutia AS FiF UK 

4. Podnet od študenta Ladislava Hollého 

5. Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok 2016/2017 

6. Rôzne 

Hlasovanie o programe. 

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

6 0 0 6 6 

Program zasadnutia bol schválený.  

1. Návrh Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK 

VS informoval o predložení Návrhu Zásad volieb na zasadnutie pléna AS spolu s MS. 

O priebehu príprav tohto návrhu boli senátorky a senátori pravidelne informovaní. Otvoril 

diskusiu o predloženom návrhu. Keďže sa nikto neprihlásil, VS dal hlasovať o návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie ŠČ AS FiF UK z 26.6.2017 č. 1.  

http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/akademicky_senat/studentska_cast/Zapisnica_3.11.2016.pdf
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Prítomné senátorky a prítomní senátori na zasadnutí ŠČ AS FiF UK dňa 26.6.2017 vyjadrujú 

podporu návrhu Zásad volieb do ŠČ AS FiF UK, ktorý bol predložený na zasadnutie AS FiF 

UK dňa 26.6.2017. 

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

6 0 0 6 6 

Uznesenie bolo schválené.  

2. Riadne voľby do ŠČ AS FiF UK (október 2017) – diskusia o postupe organizácie 

Prediskutovalo sa, kto by bol ochotný zasadnúť do volebnej komisie pri voľbách v októbri. 

Prihlásili sa Robert Mihály, Viktor Svetský, Martin Vetrík. Dohodlo sa na per rollam hlasovaní 

o členoch volebnej komisie v júli. Predbežná dohoda na návrh termínu volieb zo strany 

predsedu ŠČ AS na Predsedníctvo AS, ktoré bude voľby vyhlasovať, padla buď na 13.10. alebo 

na 20.10. 

3. Diskusia k programu zasadnutia AS FiF UK 

VS prešiel so senátormi body programu zasadnutia AS FiF UK. VS dá aj podnet na legislatívnu 

komisiu, či 1. a 2. podpredseda môžu zachovať svoje postavenie na základe analógie legis. MS 

informoval o podnetoch z ekonomickej komisie, ktoré sa zrejme objavia na plenárnom 

zasadnutí. Medzi ne patrí nezrovnalosť v dátume schvaľovania správy, o ktorej je podozrenie, 

že bola už odovzdaná, ako aj ďalšie podnety súvisiace s hospodárením.  

Prediskutované boli aj návrhy na prodekanov, systemizácia funkčných miest, organizačná 

zmena (zlúčenie katedier andragogiky a pedagogiky). K otváraným študijným programom 

a pravidlám prijímacieho konania VS plánuje predložiť návrh uznesenia, v ktorom prvý pokus 

zaplatí fakulta, každý ďalší si už platí uchádzač sám.  

RM a MS sa priklonili k návrhu. MS naznačil, že do budúcnosti by bola vhodnejšia stratégia 

zníženia poplatku za prijímacie konanie na minimum, pričom študenti by si skúšku NSP platili 

samy. K pravidlám prideľovania bodov za aktivity neboli názory. Legislatívna komisia 

vyprodukovala už návrh zásad volieb do zamestnaneckej časti. K ďalším bodom neboli 

pripomienky.  

4. Podnet od študenta Ladislava Hollého 

VS informoval o podnete, ktorý mu dorazil. Študent L. Hollý sa spýtal na AIS, či sa bude 

pripravovať nový systém. Aktuálna informácia je, že sa pripravuje obstarávanie na 2. polovicu 

roka 2017. Druhá otázka sa týkala žiadosti o potvrdenie vysporiadania záväzkov s knižnicou. 

Miesto individuálnych povolení by bolo možné vystaviť súhrnný zoznam pre Študijné 

oddelenie FiF UK študentiek a študentov s nevysporiadanými záväzkami. L. Hollý by tiež rád 

pomohol s propagáciou, v septembri – októbri by prišiel na zasadnutie.  
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5. Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok 2016/2017 

MS navrhol zaradenie tohto bodu, aby vytvoril priestor na sebareflexiu senátoriek a senátorov 

ŚČ AS vzhľadom na vyslovené ciele a ambície na novembrovom zasadnutí. Sám zdôraznil, že 

jedna z jeho hlavných osobných priorít – schválenie revidovaných zásad volieb – môže byť 

z podstatnej časti (napr. v rovine zavedenia elektronického návrhu na kandidatúru) naplnená, 

ak AS FiF UK schváli zásady, ktoré boli na jej zasadnutie predložené. V oblasti transparentnosti 

(druhá prioritná oblasť MS) pretrvávajú isté nedostatky kvôli špecifickej situácii s webovou 

stránkou fakulty na začiatku nového obdobia AS, ktoré sa však ideálne v najbližšom čase 

vyriešia v prospech včasného zverejňovania materiálov i všetkých podkladov na zasadnutie. 

Etablovali sa aj správy ŠČ AS zo zasadnutí, ktoré zvyšujú prehľadnosť zasadnutí pre študentky 

a študentov a poskytujú aj perspektívu ŠČ AS na ich priebeh.  

VS informoval, že jedna z jeho priorít, presunutie miestnosti ŠČ AS a otvorenie zadnej časti 

G003 pre študentky a študentov – by sa mala zrealizovať v letnom období. O zrušení indexov 

sa diskutuje na univerzitnej úrovni, dostalo sa to aj do záverov Konventu akademických 

senátov.  

Ďalšie senátorky a senátori sa nevyjadrili, preto MS len vyslovil presvedčenie o vhodnosti 

stanovenia si individuálnych priorít senátoriek a senátorov aj v nasledujúcom akademickom 

roku. 

6. Rôzne 

VS informoval o výsledkoch zasadnutia Mandátovej komisie AS UK v stredu, 21.6.2017. 

Komisia v reakcii na zaslané podnety skonštatovala, že pri organizácii volieb do ZČ boli 

procesné chyby, avšak tieto nezasiahli do akademických práv a slobôd, preto možno voľby 

považovať za platné. 

Ďalšie otázky či komentáre nezazneli, a tak VS zasadnutie ukončil. 

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Viktor Svetský 

V Bratislave, 26.6.2017. 

http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/akademicky_senat/studentska_cast/Zapisnica_3.11.2016.pdf

