
          

Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu FiF UK zo dňa 3.11.2016 

Prítomní: Bc. Monika Firbasová, Samuel Chrťan, Bc. Robert Mihály, Jana Schäfferová, Mgr. 

Viktor Svetský, Max Steuer, M.A., Simona Wolaschková 

Program: 

1. Otvorenie a voľba zapisovateľa 

2. Program zasadnutia 

3. Správa z ostatného zasadnutia valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl 

(ŠRVŠ) 

4. Správa o prerokovaní uznesenia o návšteve dalajlámu na ostatnom zasadnutí AS UK 

5. Priebežná správa z prebiehajúcich doplňovacích volieb do AS UK a AS FiF UK 

6. Plán činnosti na AR 2016/2017 

7. Rôzne 

 

1. a 2. bod – Za zapisovateľa bol zvolený Samuel Chrťan. Senátori jednohlasne schválili 

navrhnutý program zasadnutia. 

3. bod – Správu podala senátorka Simona Wolaschková, ktorá je zároveň členkou Študentskej 

rady vysokých škôl. Informovala nás o troch bodoch, ktoré sa našej fakulty týkajú. 

Po prvé, zástupca ŠČ AS má byť pozvaný na veľký konvent senátov v Košiciach. Predsedovi 

Viktorovi Svetskému pozvánka zatiaľ neprišla. SW prisľúbila, že zabezpečí, aby pozvánka 

predstaviteľovi ŠČ AS prišla.    

Po druhé, ŠRVŠ tiež uvažuje o návrhu na znovuzriadenie ombudsmanského úradu na školách 

formou presunu jeho kompetencií na ŠČ AS. Úlohou ombudsmana bolo zisťovať problémy 

študentov a zasadiť sa za ich riešenie. Viktor Svetský tvrdí, že tieto činnosti (poradenstvo, 

zaoberanie sa podnetmi študentov) prirodzeným spôsobom vykonávajú aj senátori. 

Po tretie, akreditačná komisia sa má zmeniť na radu siedmich, kde by bol aj zástupca 

študentov. Fungovať majú formou expertných skupín. Ministerstvo má ŠRVŠ prideliť 20 

miliónov eur, pričom majú byť určené napríklad na dotovanie ciest študentov a čiastočne i 



študentským organizáciám – pravdepodobne formou grantového mechanizmu. Model vraj 

funguje aj v Českej republike. 

4. bod – Pri prerokovaní uznesenia o návšteve Dalajlámu na zasadnutí Akademického senátu 

Univerzity Komenského bola naša senátorka Monika Firbasová, ktorá je tiež zástupkyňou 

študentov Filozofickej fakulty v AS UK. 

Predseda študentskej časti univerzitného senátu Róbert Zsembera sa stotožnil s tým, že 

stretnutie nebolo dobre zorganizované. 

Uznal to aj zodpovedný prorektor Múcska, ktorý uviedol, že len osem dní pred podujatím mali 

informáciu o programe. Pozvánku poštou vraj nemohli stihnúť poslať. 

Nerozposlanie e-pozvánok študentom bolo podľa Múcsku chybou, ktorú overí. Tvrdil, že 

o probléme nevedel. Dôsledkom tohto stavu bola plne neobsadená miestnosť napriek 

všeobecnému záujmu.  

Prinajmenšom jeden senátor spomedzi nás navštívi najbližšie zasadnutie AS UK, aby zistil, ako 

sa situácia vyvinula. 

5. bod – Predsedníčka volebnej komisie pre doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK Monika 

Firbasová informovala, že sme dostali tri návrhy na kandidáta, ktoré bude možné skontrolovať 

na našej podstránke na portáli fphil.uniba.sk. 

Max Steuer sa volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS opýtal, či je známy termín predstavovania 

kandidátov za účelom jeho zverejnenia oficiálnymi komunikačnými kanálmi. Monika Firbasová 

ako predsedníčka tejto komisie odpovedala, že termín známy nie je, a volebná komisia sa na 

ňom dohodne na vlastnom zasadnutí v najbližšom čase.  

Simona Wolaschková navrhla, že by v budúcnosti mohla byť účasť vo voľbách odmenená 

jedným bodom v systéme prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch. Na 

spoločnom stanovisku k veci sme sa zatiaľ nedohodli. 

O svojej kandidatúre do Akademického senátu Univerzity Komenského nás informoval Viktor 

Svetský. 

6. bod – Činnosť študentských zástupcov na tento akademický rok predstavujeme po jednom. 

Jana Schäfferová: Cultura Nostra organizuje podujatia ako Kapustnica alebo Ples, ktoré 

nemajú istú budúcnosť. Je tam priestor pre väčšie zapojenie sa členov senátu do organizácie. 

Taktiež je tam priestor pre prezentáciu činnosti ŠČ AS, ktorá podľa nás nie je dostatočná. 

Jana Schäfferová a Viktor Svetský: Prenechanie miestnosti G 003 pre študentov, nájdenie 

menšej miestnosti pre ŠČ AS. 

Viktor Svetský: Zrušenie indexov nielen na úrovni fakulty.  

Max Steuer: (1) Príprava nového návrhu zásad volieb do ŠČ AS FiF UK s potenciálom 

zefektívniť volebný proces a urobiť ho príťažlivejším pre využitie tak aktívneho, ako aj 



pasívneho volebného práva študentiek a študentov fakulty. Návrh nových zásad má MS 

v pláne predložiť na pripomienkovanie najskôr ŠČ AS a po zapracovaní pripomienok na 

schválenie AS FiF UK.  

(2) V záujme transparentnosti zverejňovanie všetkých materiálov, s ktorými pracuje AS FiF UK. 

Mnohé dokumenty sú priamo alebo nepriamo relevantné pre aktuálne informácie o chode 

a stave fakulty. Napríklad systemizácia pracovných miest z júna minulého akademického roka 

mohla napovedať riešenie sťažnosti študentiek a študentov na Katedre žurnalistiky FiF UK. 

Monika Firbasová: Prorektor Múcska prisľúbil financie na premietačku a plátno. Študentská 

časť senátu tak v spolupráci s Culturou Nostrou bude organizovať verejné premietania 

a podobné akcie, vďaka ktorým univerzita nebude len miestom, kam chodia študenti z 

povinnosti. 

Simona Wolaschková: Zdôraznenie statusu študentského senátora, napríklad otvorením 

miestnosti G003 pre ostatných. Pokračovanie v aktívnej reprezentácii fakulty na pôde ŠRVŠ. 

Robert Mihály: V spolupráci napríklad s Poľským inštitútom chce organizovať stretnutia so 

zaujímavými hosťami. Rád by vytvoril aj stabilný priestor s dostupným technickým vybavením. 

Samuel Chrťan: Plánuje vytvoriť mapu komunikačných kanálov, ktoré študenti používajú – 

oficiálnych i neoficiálnych. 

Zároveň na ďalší semester pripravuje marketingový plán na zviditeľnenie Študentskej časti 

Akademického senátu FiF UK. Tá by mala senátu zjednodušiť pôsobenie a študentom ukázať, 

že majú zástupcov, ktorí pre nich skutočne pracujú. 

Napokon sme hlasovali o tom, či sa tento program vydá formou uznesenia, alebo zverejnenia 

zápisnice. Za zverejnenie formou zápisnice hlasovalo: 6, proti: 0 a zdržal sa: 1. 

7. bod – Hovorili sme o projekte Studentského hnutí za solidaritu, ktoré našich zástupcov 

pozvalo na konferenčný hovor, v ktorom by ho predstavili. Záujem zúčastniť sa ho prejavili 

Max Steuer, Viktor Svetský a Robert Mihály. 

Termín ďalšieho stretnutia ŠČ AS FiF UK bol stanovený na 8.12.2016 o 12:30 v G003. 

Zapísal: Samuel Chrťan 

Overil: Viktor Svetský 

 


