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Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 27.6.2016 

Zasadnutie sa začalo o 12.10 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava). 

Prítomní: 

Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD) – prostredníctvom telefonického spojenia, Bc. Monika Firbasová 

(MF), Jana Schäfferová (JS) – prostredníctvom telefonického spojenia, Bc. Roman Soóky 

(RS), Max Steuer, M.A. (MS) 

Ospravedlnení: 

Samuel Chrťan (SCh), Bc. Ina Sečíková (IS)  

1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Zastupujúci predseda ŠČ AS FiF UK MS privítal prítomných členov. Zistil, že ŠČ je 

uznášaniaschopná, a predstavil návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie, prezencia, schválenie programu 

2. Študentské voľby na FiF UK 2016 - prehľad a realizácia 

3. Zasadnutie AS FiF UK 27.6. - diskusia o bodoch programu 

4. Prítomnosť ŠC AS na zápisoch v septembri 2016 

5. Stav plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na ak. rok 2015/2016 

6. Ponuka pripojenia sa do Studentského hnutí za solidaritu 

(studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/) 

7. Rôzne 

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

2. Študentské voľby na FiF UK 2016 - prehľad a realizácia 

MS informoval senátorky a senátorov o návrhoch uznesení k študentským voľbám 

predloženým na zasadnutie AS FiF UK. MF upozornila, že hoci Martin Hodničák je stále 

formálne členom Akademického senátu UK, zasadnutí sa pravidelne nezúčastňuje a je možné, 

že mu mandát čoskoro zanikne v dôsledku ukončenia štúdia. Prisľúbila, že sa bude 

informovať o jeho situácii, aby sa predišlo prípadnému nečakanému vyhláseniu doplňujúcich 

volieb. 

 

MS zdôraznil, že bude potrebné zrealizovať efektívnu kampaň za tým účelom, aby sa našlo čo 

najviac kandidátok a kandidátov na všetky typy volieb.  

 

RS sa opýtal, či sa voľby stále budú konať podľa v minulosti účinných Zásad volieb, ktoré 

okrem iného zakotvujú povinné predstavovanie kandidátov. MS potvrdil, že to tak bude, 

pretože ani on, ani Viktor Svetský nestihli pripraviť nový návrh Zásad z dôvodu 

obmedzeného časového priestoru, nad čím vyjadril ľútosť. Verí, že v budúcom akademickom 

roku sa tento návrh podarí predložiť.  

 

http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/
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3. Zasadnutie AS FiF UK 27.6. – diskusia o bodoch programu 

Senátorky a senátori v krátkosti prediskutovali body programu, plánované na zasadnutie ŠČ 

AS. Dotkli sa Systemizácie funkčných miest profesorov, docentov a odborných asistentov pre 

ak. rok 2016/2017, ktorá v sekcii o Katedre žurnalistiky FiF UK reaguje na petíciu študentov 

v súvislosti s jedným z docentov pôsobiacich na tejto katedre. MS sa podelil s informáciami 

o Centre pre výskum demokracie a právneho štátu a vyjadril podporu pre ideu tohto centra.  

Senátorky a senátori sa taktiež zhodli na tom, že na zasadnutí AS FiF UK je potrebné opäť 

otvoriť body diskutované na predchádzajúcom zasadnutí (Študentská anketa a univerzitné e-

mailové kontá), pri ktorých neboli informovaní o reflexii pripomienok zo strany vedenia 

fakulty. Vo vzťahu k pripravovanej príručke pre novoprijatých študentov a študentky JS 

informovala, že prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie ju požiadal o nápady 

a podnety, ktoré mu poskytla. Príprava príručky podľa jej informácií prebieha v réžii 

prodekana.   

4. Prítomnosť ŠČ AS na zápisoch v septembri 2016 

Senátorky a senátori potvrdili záujem vyslať jednu senátorku alebo jedného senátora na každú 

skupinu v rámci zápisov v septembri za účelom krátkej prezentácie činnosti ŠČ AS ako aj 

možností študentiek a študentov zapojiť sa do rozhodovacích procesov i života na fakulte. MS 

informoval, že začiatkom septembra bude k dispozícii v obmedzenej miere, preto bude 

potrebné účasť na jednotlivých zápisoch rozdeliť pomedzi senátorov v závislosti od 

harmonogramu a časovej dostupnosti.  

5. Stav plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na ak. rok 2015/2016 

Zo zhodnotenia schváleného Plánu činnosti senátorkami a senátormi vyplynulo, že väčšina 

bodov z neho bola splnená v miere, v akej to vzhľadom na kapacity ŠČ AS v tomto ak. roku 

bolo možné. Nedokončené ostávajú plány v súvislosti s ŠVOK, avšak podľa informácií MS 

súťaž prebehla vo všetkých odboroch v zásade bezproblémovo. Rovnako nedokončené ostali 

medailóniky senátoriek a senátorov, keďže nie všetci senátori doručili JS potrebné podklady. 

MS pripomenul, že iniciatívu možno zrealizovať v prípade, ak sa k nej prihlási senát v zložení 

po nasledujúcich voľbách, avšak prítomní senátori a senátorky sa zhodli, že vzhľadom na 

postupný zánik mandátov viacerých členov v dôsledku ukončenia štúdia nemá zmysel 

medailóniky pripravovať počas letných prázdnin.    

6. Ponuka pripojenia sa do Studentského hnutí za solidaritu 

(studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/) 

MS informoval o oslovení zo strany predmetného hnutia s možnosťou študentských 

organizácií zapojiť sa do jeho aktivít. Senátorky a senátori sa zhodli na tom, že ide 

o zmysluplnú a dôležitú iniciatívu, ktorá si zaslúži pozornosť. V prípade formálneho 

schválenia pripojenia ŠČ AS do hnutia by však v dôsledku zníženého počtu aktívnych 

senátoriek a senátorov (ktorý sa v prípade úspešného absolvovaniu štátnic ďalej zníži o jednu 

senátorku a jedného senátora) nebol k dispozícii nikto, kto by mohol zapojenie ŠČ AS do 

http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/kdo-jsme/
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iniciatívy koordinovať. Došlo preto k jednomyseľnej zhode na tom, že v letnom období bude 

ŠČ AS otvorená neformálnej komunikácii a spolupráci s týmto hnutím, a po študentských 

voľbách v nasledujúcom akademickom roku bude na zasadnutie ŠČ AS opätovne otvorená 

diskusia o formálnom pripojení sa do hnutia a s tým spojené ustanovenie osoby zodpovednej 

za koordináciu tejto spolupráce.  

7. Rôzne 

Nakoľko neodzneli žiadne ďalšie pripomienky alebo podnety, zastupujúci predseda ŠČ AS sa 

účastníkom poďakoval a zasadnutie ukončil. 

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Roman Soóky 

V Bratislave, 27.6.2016. 


